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1 Johdanto 

 

 

OVV Asuntopalvelut toimii palveluntarjoajana vuokranantajille ja vuokralaisille 

ympäri Suomen (OVVa 2018). Toimeksiantajani, OVV Asuntopalveluiden Joen-

suun toimipiste, ei ole lähiaikoina toteuttanut laajaa asiakastyytyväisyyskyselyä, 

ja yrittäjä Satu Lukinin (2018) mukaan sellaiselle koettiin tarvetta asiakaskunnan 

kasvettua. Suoritin tradenomin opintoihin kuuluvan 20 viikon mittaisen harjoitte-

lun OVV Asuntopalveluilla vuoden 2018 huhtikuun ja elokuun välisenä aikana ja 

otinkin opinnäytetyön toimeksiannon mielelläni vastaan.  

 

Asiakastyytyväisyyden mittaaminen on yritykselle tärkeää, sillä ilman tyytyväisiä 

asiakkaita yrityksen toiminta on pitkällä tähtäimellä epävarmaa. Asiakastyytyväi-

syyskyselyitä olisi mielestäni hyvä toteuttaa tasaisin väliajoin ja kirjata tutkimuk-

sista saadut tulokset johonkin yhtenäiseen tietokantaan, jossa tutkimusten välillä 

olevia mahdollisia eroja ja muutoksia sekä syitä ja seurauksia voi tarkkailla. 

 

Asiakastyytyväisyystutkimuksella pyritään selvittämään yrityksen asiakaskunnan 

tyytyväisyyden tasoa kolmen laajemman asiakokonaisuuden perusteella. Kysei-

set asiakokonaisuudet ovat ennakoitu odotustaso, kokemustaso sekä toimintojen 

ominaisuuksien merkitys. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen on mahdollista eri-

laisilla mittareilla, joiden tulee olla ominaisuuksiltaan mahdollisimman yksinker-

taisia, luotettavia, yksiselitteisiä, vertailukelpoisia, edullisia ja kaikin puolin help-

poja. (Rope & Pöllänen 1998, 88–89.) Ropen ja Pölläsen (1998, 89) mukaan 

asiakastyytyväisyystutkimus olisi hyvä toteuttaa tasaisin väliajoin ja mahdolli-

suuksien mukaisesti toistuvasti samalla otannalla.  

 

Hyvä ratkaisu asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttamiseen pienelle yritykselle on 

mielestäni toimeksiantona toteutettava opinnäytetyö, josta molemmat osapuolet 

hyötyvät. Toinen hyvä ratkaisu olisi asettaa asiakastyytyväisyyskyselyn tekemi-

nen kiinteäksi osaksi yrityksen omaa vuosikelloa. Vuosikelloon asettamalla asia-

kastyytyväisyyskysely tulisi toteutettua vuosittain tiettynä aikana samalle kohde-

ryhmälle, joka tässä tapauksessa on OVV Asuntopalveluiden vuokranantajat.  
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2 Opinnäytetyön esittely ja tavoite 

 

 

Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona OVV Asuntopalveluiden Joensuun toi-

mipisteelle. Yritys toimii vuokravälitysmarkkinoilla Pohjois-Karjalan alueella, kes-

kittyen kuitenkin Joensuuhun ja sen lähiympäristöön.  

 

Opinnäytetyön aiheena ja tavoitteena on toteuttaa laaja-alainen asiakastyytyväi-

syyskysely OVV Asuntopalvelut Joensuun toimipisteen vuokranantaja-asiakkaille 

ja saada tällä tavalla kartoitettua vuokranantajien kokemaa palvelun laatua sekä 

asiakastyytyväisyyttä ja siihen liittyviä tekijöitä. Tutkimuksen tavoitteena on sel-

vittää asiakkaiden odotetun ja koetun laadun välistä tasapainoa ja saada mah-

dollisia kehittämisehdotuksia nykyisen toiminnan parantamiseksi enemmän 

vuokranantajien mieleiseen suuntaan. Kysely toteutettiin täysin anonyymisti. Ole-

tuksena oli, että anonymiteetti omalta osaltaan alentaisi vuokranantaja-asiakkai-

den kynnystä antaa palautetta.  

 

Kyselyn vastaanottajien osoitetiedot saatiin OVV Asuntopalveluiden asiakasre-

kisteristä, eikä tietoja luovutettu tai tulla luovuttamaan eteenpäin. Vastaanotetut 

kyselylomakkeet tullaan säilyttämään kuuden kuukauden ajan, jonka jälkeen ne 

tuhotaan asianmukaisesti. Kysely toteutettiin anonyymisti kirjekyselynä ja lähe-

tettiin tuhannelle vuokranantajalle saatekirjeen (liite 1) kanssa. Kysely koostui yh-

teensä 27:sta kysymyksestä, jotka pohjautuvat Christian Grönroosin tunnetuksi 

tekemään SERVQUAL-menetelmään.   

 

Opinnäytetyön tutkimustehtävänä on saada selville toimeksiantajan vuokranan-

tajien asiakastyytyväisyyden tämänhetkinen taso. Kysymykset, joihin tämä opin-

näytetyö pyrkii vastaamaan, ovat:  

 

Kuinka tyytyväisiä OVV Asuntopalveluiden vuokranantaja-asiakkaat ovat saa-

maansa palveluun ja sen laatuun?  

Mitkä tekijät vaikuttavat eniten asiakkaiden koettuun palvelun laatuun?  

Millä tavoilla palvelun laatua voisi kehittää? 
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2.1 Opinnäytetyön rakenne  

 

Opinnäytetyö koostuu kahdesta erillisestä osasta, jotka tukevat toinen toisiaan. 

Teoriaosuudessa avataan vuokravälitykseen, palveluiden markkinointiin sekä 

asiakastyytyväisyyteen liittyvää termistöä laaja-alaisesti pohjautuen liiketalouden 

ja kiinteistöalan kirjallisuuteen sekä sähköisiin lähteisiin soveltaen sisältöä erityi-

sesti OVV Asuntopalveluille ja vuokravälitysmaailmaan sopivaksi. Teoriaosuu-

dessa hyödynnetään myös yrittäjä Satu Lukinin (2018) antamaa haastattelua, 

jossa selvitettiin vuokravälitysalan nykytilannetta niin valtakunnallisella kuin Jo-

ensuun alueen tasolla.  

 

Analyyttisessa osiossa käydään läpi kirjekyselynä toteutetusta asiakastyytyväi-

syyskyselystä (liite 2) saatuja tuloksia käyttäen apuna tuloksista koottuja graafisia 

malleja, joiden avulla kyselyn kautta kerättyä dataa voidaan tarkastella selkeästi. 

Analyyttisen osan taulukot ja kuviot on numeroitu ja otsikoitu selkeästi, ja niihin 

viitataan asianmukaisesti tuloksia analysoivassa tekstissä.  

 

 

2.2 Aiemmat tutkimukset  

 

Asiakastyytyväisyyskysely opinnäytetyön aiheena on melko suosittu, sillä siitä 

hyötyvät konkreettisesti sekä toimeksiantaja että opinnäytetyön tekijä. Theseus-

arkistointijärjestelmästä löytyy useita liiketalouden koulutusohjelman opinnäyte-

töitä ’asiakastyytyväisyyskysely’-hakusanalla, esimerkiksi Asiakastyytyväisyys-

kysely Ouneva Oy:lle (Korhonen 2018), Asiakastyytyväisyyskysely ja kehittämis-

suunnitelma Varkauden Ruokaravintola Amandalle (Helkimo & Raudasoja 2012) 

ja Asiakastyytyväisyystutkimus asunnonhakijoille (Harinen 2015).  

 

Korhonen (2018, 24–26) tutki joensuulaisen komponentteja valmistavan, B2B-

markkinoilla toimivan Ouneva Oy:n asiakastyytyväisyyttä ja pyrki kartoittamaan 

tietoa yritystoiminnan kehittämistä varten. Hän lähetti kyselyn 19:lle yrityksen asi-
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akkaalle sekä suomeksi että englanniksi ja sai kymmenen vastausta takaisin. Asi-

akkaat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä yrityksen tuotteisiin ja palveluihin. Hel-

kimo & Raudasoja (2012) puolestaan suuntasivat asiakastyytyväisyyskyselynsä 

varkautelaiselle Ruokaravintola Amandalle. Heidän mukaansa yrityksen asiakas-

tyytyväisyyden taso oli melko hyvällä tasolla, mutta parantamisen varaa kuitenkin 

löytyi. Helkimo & Raudasoja (2012, 27–57) toteuttivat kaksi eri asiakastyytyväi-

syyskyselyä kohderyhmän perusteella saaden yhteensä 232 vastausta, joista 

103 vastausta tuli lounasasiakkailta ja 129 vapaa-ajanasiakkailta. Heidän tavoit-

teenaan oli saada molemmilta asiakasryhmiltä vähintään 100 vastausta. Kysely-

lomakkeita ei lähetetty asiakkaille, vaan asiakkaat täyttivät lomakkeet ravinto-

lassa asiointinsa yhteydessä.  

 

Harinen (2015) tarkasteli opinnäytetyössään OVV Asuntopalveluiden Joensuun 

toimipisteen asunnonhakijoiden tyytyväisyyttä sekä tutki mahdollisia kehityskoh-

teita vuokrausprosessiin vuokra-asunnon hakijan näkökulmasta. Hän toteutti 

asiakastyytyväisyyskyselyn sähköisenä, Karelia-ammattikorkeakoulun Typala-

kyselynä lähettäen lomakelinkin sähköpostitse yhteensä 940:lle vuokralaiselle. 

Vastauksia Harinen sai yhteensä 109 kappaletta ja hänen tutkimuksensa vas-

tausprosentiksi muodostui 11,6%. (Harinen 2015, 31–33.) Harisen tutkimuksesta 

tuli ilmi, että vuokralaisasiakkaat olivat löytäneet OVV:n ja OVV:n palvelut pää-

asiassa ystäviensä tai internetin kautta. Hänen mukaansa yli puolet hakijoista oli 

saanut asunnon OVV Asuntopalveluiden kautta ja vuokra-asunnon hakijat olivat 

pääosin tyytyväisiä saamaansa palveluun. (Harinen 2015, 43.)  

 

Theseus-julkaisuarkistosta löytyi hakusanoilla ’OVV Asuntopalvelut asiakastyyty-

väisyyskysely’ kuusi osumaa, joista aihepiiriltään samankaltaisin opinnäytetyö on 

OVV Asuntopalveluiden asiakkuuksien hallinta ja kehittäminen (Korhonen 2017). 

Korhonen lähetti asiakastyytyväisyyteen liittyvät kyselyt sähköpostitse ja kirjeitse, 

ja kysymykset koskivat pääasiassa OVV Asuntopalveluiden yhteydenottoja vuok-

ranantajiin (Korhonen 2017, 23–24).  

 

Korhonen kysyi vuokranantaja-asiakkailta myös vuokranantajien kokemasta 

asiakastyytyväisyydestä, mutta vain parilla kysymyksellä (Korhonen 2017, 29–

30). Korhosen tekemään kyselyyn vastasi yhteensä 154 vuokranantaja-asiakasta 
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ja lomake lähetettiin sekä sähköpostitse että kirjeitse yhteensä noin 900 vuokran-

antajalle (Korhonen 2017, 24). Oma opinnäytetyöni keskittyy asiakastyytyväisyy-

teen täysin ja poikkeaa näin ollen aiemmin tehdyistä aihepiiriin liittyvistä opinnäy-

tetöistä.  

 

 

3 Menetelmät 

 

 

3.1 Tutkimusmenetelmät  

 

Opinnäytetyön menetelmäksi valikoitui kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus-

menetelmä, jolla tutkittiin asiakkaiden kokemaa palvelun laatua. Opinnäytetyön 

kirjalliset tietolähteet valittiin itsenäisesti, konsultoimalla muita opinnäytetöiden 

tekijöitä sekä opinnäytetyön ohjaajan avustuksella. Kvantitatiivinen aineisto saa-

tiin luomalla vuokranantajien asiakastyytyväisyyttä ja koettua palvelun laatua mit-

taava kyselylomake, joka laadittiin yhdessä toimeksiantajan ja opinnäytetyön oh-

jaajan kanssa. Toimeksiantaja esitti toiveensa kysymysten järjestyksestä sekä 

sisällöstä. Opinnäytetyön pohjana toimineeseen kyselylomakkeeseen sisällytet-

tiin kysymyksiä vastattavaksi käänteisellä Likert-asteikolla, jossa vastaajan tuli 

valita parhaiten sopiva vaihtoehto tyytyväisyytensä tilaan asteikolla 5-1, jossa 5 

= täysin samaa mieltä ja 1 = täysin eri mieltä (Christensen, C., Coombes-Betz, K. 

& Stein, M. 2014, 143).  

 

Asiakastyytyväisyyskysely lähetettiin kirjekyselynä yhteensä 1 000:lle OVV Asun-

topalveluiden Joensuun toimipisteen vuokranantaja-asiakkaalle. Yhteensä kyse-

lyyn vastasi 270 vuokranantajaa. Saadut tulokset syötettiin käsin Webropol-kyse-

lytutkimustyökaluun, jonka avulla tulosten analysointi helpottui ja selkeytyi. 

Kerätty data koottiin analysoinnin jälkeen vielä graafiseen muotoon ja liitettiin 

koottuna osaksi tätä opinnäytetyötä.  

 

Tässä opinnäytetyössä sivutaan määrällisen tutkimuksen lisäksi laadullista tutki-

musta, sillä pohjimmaisena tutkimuksen tarkoituksena on saada selville asiakkai-

den tyytyväisyyden laatu ja siihen liittyvät syyt. Opinnäytetyössä hyödynnetään 
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Grönroosin (2009, 116) SERVQUAL-menetelmää, joka toimii mittarina koettuun 

ja odotettuun palvelun laatuun sekä sen analysointiin.  

 

Pääasiallisena tutkimusmenetelmänä tässä opinnäytetyössä käytettiin määräl-

listä eli kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Menetelmä perustuu siihen, että ke-

rätty data on helposti muokattavissa numeraaliseen muotoon ja erilaisiksi tilas-

toiksi ja kaavioiksi, jotka havainnollistavat saatuja tuloksia. Kvantitatiivista 

tutkimusmenetelmää hyödynnettäessä tutkittava kohderyhmä valitaan tarkasti. 

(Tuomivaara 2005, 8.) Kvantitatiiviselle menetelmälle tavallisia aineistonkeruu-

menetelmiä ovat erilaiset kyselyt ja haastattelut, jotka tuottavat numeerisen poh-

jan ilmiön selittämiselle. Menetelmää voidaan hyödyntää etänä tehtävissä tutki-

muksissa, joissa tutkijan ja tutkittavien henkilöiden ei tarvitse olla fyysisesti 

samassa tilassa. Määrällinen menetelmä tarjoaa vastauksen kysymyksiin ’mikä’, 

’missä’, ’paljonko’ ja ’kuinka usein’. Kvantitatiivisella menetelmällä on mahdollista 

tutkia suurtakin joukkoa, kuten esimerkiksi opinnäytetyöni osana olevan asiakas-

tyytyväisyyskyselyn perusjoukkoa. (Heikkilä 2014, 6–7.) Määrällisissä tutkimuk-

sissa onkin suositeltavaa, että tutkittava joukko on suuri, jotta keskimääräinen 

mielipide on helpompaa ja luotettavampaa määrittää (Vilkka 2007, 16–17).  

 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusmenetelmä puolestaan pohjautuu henkilö-

kohtaisuuteen numeraalisten arvojen sijaan. Tyypillisiä aineistonkeruumenetel-

miä kvalitatiivisessa tutkimuksessa ovat henkilökohtaisesti toteutettava haastat-

telu sekä osallistuva havainnointi. Kvalitatiivisessa tutkimusmenetelmässä tutkija 

ja tutkittava voivat olla puhelinyhteydessä, kirjeyhteydessä tai kohdata kasvotus-

ten. Tämä tutkimusmenetelmä antaa vastauksen kysymyksiin ’miten’, ’miksi’ ja 

’millainen’ sekä pyrkii ymmärtämään ilmiötä henkilökohtaisemmalla tasolla. 

(Heikkilä 2014, 6–7.) 

 

Opinnäytetyössäni hyödynnettiin molempia tutkimusmenetelmiä, sillä kyselylo-

makkeessa on monivalintojen lisäksi avoimia kysymyksiä, joihin vastaajat voivat 

vastata laajemmin. Kyselylomakkeen lopussa oli myös avoimen palautteen osio, 

johon vastaajat saivat halutessaan kirjoittaa palautetta kyselystä ja yrityksestä tai 

vaihtoehtoisesti antaa kehittämisideoita tai perustella vastauksiaan.     
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3.2 Tutkimuksen eettisyys, reliabiliteetti, validiteetti ja objektiivisuus   

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaisesti opinnäytetyössä nouda-

tetaan tiedeyhteisön, tässä tapauksessa Karelia-ammattikorkeakoulun, toiminta-

tapoja sekä sovelletaan sopivia tutkimus- ja analysointimenetelmiä tutkimuk-

sessa. Opinnäytetyön tekijä kunnioittaa ohjeiden mukaisesti muiden tekijöiden 

materiaaleja ja viittaa heidän teoksiinsa rehellisesti ja ajankohtaisesti. En myös-

kään toimi itse vuokranantajana OVV Asuntopalveluilla, mikä puolestaan katsot-

taisiin esteellisyystekijäksi tätä opinnäytetyötä tehdessä.  

Tutkimuseettinen neuvottelukunta neuvoo tutkijaa ja tutkimusorganisaatiota huo-

mioimaan myös tietosuojan tutkimusta tehdessä, ja tutkijan roolissa kunnioitankin 

tietosuojalakia omalta osaltani enkä näin ollen ole luovuttanut tai luovuta saa-

miani ja keräämiäni tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille. Tutkijana olen saa-

nut tarvittavan ohjeistuksen ammattikorkeakoulun puolelta hyvään tieteelliseen 

käytäntöön liittyen. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6–7.) Opinnäyte-

työssä ei käytetä plagiointia, vaan muotoillaan lähteiden sisällöt tutkijan oman 

käsityksen mukaisiksi ja yhdistellään ne tiiviisti käytäntöön (Karelia-ammattikor-

keakoulu 2017, 8). Plagioinnin lisäksi vilppiä on olemassa kolmea muunlaista: 

havaintojen vääristelemistä, tietojen anastamista ja sepittämistä. (Tutkimuseetti-

nen neuvottelukunta 2012, 8–9.) Edellä mainittujen neljän vilppiluokan käyttämi-

nen mitätöi tutkijan luotettavuuden ja tutkimustyö menee hukkaan.  

Opinnäytetyön luotettavuuteen ja eettisyyteen vaikuttavia ennakko-oletuksia mi-

nulla ei tutkijan roolissa ole. Ainoana ennakko-oletukseksi laskettavana seikkana 

on, että näkemykseni mukaan OVV Asuntopalveluiden asiakaskunta on laaja ja 

kanta-asiakkaita on olemassa, eli tyytyväisyyden olettaisi olevan pääasiallisesti 

kunnossa – tutkimuksen objektiivisuus näin ollen toteutuu (Saaranen-Kauppi-

nen & Puusniekka 2006). Opinnäytetyön reliabiliteetti eli toistettavuus on kun-

nossa, sillä käytetyt lähteet ovat alkuperäisteoksia ja sähköisten lähteiden linkit 

voimassa olevia. Opinnäytetyössä on pyritty minimoimaan kyselylomakkeeseen 

liittyvät reliabiliteettia alentavat riskit (Taanila 2014). Suurin vaikutettavissa oleva 

riski – kysymysten väärinymmärtämisen riski – on pyritty minimoimaan muotoile-

malla kysymykset mahdollisimman yksiselitteisiksi ja selkeiksi. Koska kyseessä 
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kuitenkin on kirjekyselynä toteutettava asiakastyytyväisyyden selvittäminen, ei 

kaikkiin riskeihin voida vaikuttaa. Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi vastaajan iän, 

vireystilan ja tarkkaavaisuuden vaikutukset hänen antamiinsa vastauksiin. (Taa-

nila 2014.) Tutkimuksen validiteetti puolestaan on pyritty maksimoimaan käyttä-

mällä asianmukaisia mittaristoja aineiston keräämistä varten (Tilastokeskus 

2018). Tutkimuksen validius eli pätevyys vahvistuu myös sillä, ettei tutkija käsit-

tele tuloksia omaan ajatusmalliinsa pohjautuen vaan suhtautuu tuloksiin täysin 

puolueettomasti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 216–217). 

 

 

4 Toimialan ja toimeksiantajan esittely 

 

 

4.1 Yleistä toimialasta  

 

”Vuokrahuoneistojen välitys on liiketoimintaa, jota harjoittavat alan erikoisyrityk-

set” (Kasso 1997, 171). Asuinhuoneistojen vuokravälitystä säännellään omana 

elinkeinoalanaan, asunnonvälityksenä (Kasso 1997, 171). Asunnonvälittäjällä on 

selonteko- ja tiedonantovelvollisuus vuokrasuhteen kummallekin osapuolelle, ja 

välittäjän onkin annettava asunnonhakijalle kaikki hallussaan olevat, vuokrasuh-

teen muodostumiseen mahdollisesti vaikuttavat tiedot (Kasso 1997, 178). 

 

Lukinin (2018) mukaan vuokralaiset ovat nykyään erittäin hinta-laatutietoisia, 

mikä näkyy uusien, laadukkaiden asuntojen suosimisena vuokra-asuntomarkki-

noilla. Uudet vuokra-asunnot vuokrataan nopeasti hyvällä vuokratasolla. Uudis-

rakentamisessa suositaan etenkin asuntosijoittajille kohdistettuja yksiöitä ja pie-

niä kaksioita, mikä näkyy myös Joensuun alueen rakentamiskulttuurissa. 

Varsinkin Penttilän ja ruutukaavan alueilla rakentaminen on ollut viime vuosina 

tiheässä kasvussa. Savonlinnan opettajakoulutuksen siirtyminen Joensuuhun on 

vilkastuttanut vuokramarkkinoita ja kiihdyttänyt osaltaan uudisrakentamista alu-

eella. Tällä hetkellä huomattavana rakennuttajana toimivan Opiskelija-asunnot 

Oy Joensuun Ellin asunnot vuokrataan suhteellisen edullisesti yleisillä markki-

noilla verrattuna vapaarahoitteisten kohteiden vuokratasoihin.  
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Asuntosijoittaminen on tällä hetkellä jatkuvassa nousussa oleva trendi, ja uusista 

sijoitusasunnoista käydään kiivasta myyntikilpailua asuntosijoittajien kesken. 

Asuntojen vuokra- ja myyntimarkkinoilla on runsaasti etenkin käytettyjä, vanhem-

pia kaksioita uudisrakentamisen ollessa määrällisesti suurta. Yksiöissä – niin 

vanhemmissa kuin uudiskohteissakin – hintataso on hyvä, ja nämä kohteet liik-

kuvatkin nopeaan tahtiin vuokra- ja myyntimarkkinoilla. Koska vuokramarkkinoilla 

on tällä hetkellä paljon asuntoja, on vuokralaisten vaihtuvuus kasvanut; vuokra-

laisella on tällä hetkellä varaa mistä valita. Vuokravälittäjän ja asuntosijoittajan 

näkökulmasta asuntojen vuokria ei tässä markkinatilanteessa ole suositeltavaa 

nostaa, vaan vuokranantajien kannattaa panostaa samojen, pitkäaikaisempien 

vuokralaisten pitämiseen. Vuokranantajan rooli on muuttumassa enenevässä 

määrin asiakaspalvelijaksi. (Lukin 2018.) 

 

Kaksioiden runsas lukumäärä nähdään miltei ongelmaksi muuallakin kuin Joen-

suussa, sillä yksiöistä tuntuu olevan jatkuva pula asuntojen myynti- ja vuokra-

markkinoilla. Sijoitusasuntoa valittaessa tulee huomioida etenkin asunnon ja eri-

tyisesti taloyhtiön kunto, koko ja maantieteellinen sijainti, sillä ”hyvä asunto vetää 

hyviä vuokralaisia, huono huonoja”. Nykyään vuokralaiset arvostavat vuokra-

asunnoissaan etenkin parvekkeita, tilavissa kylpyhuoneissa olevia pesukonelii-

täntöjä, astianpesukoneita, hissitaloja sekä asunnolle kuuluvia autopaikkoja. 

(Kauppalehti 2018.) Oman saunan merkitys on selvästi vähenemässä (Lukin 

2018). 

 

Koska uudisrakentaminen on asuntosijoittamisen ohella tällä hetkellä Suomessa 

vallalla oleva trendi, on olemassa vaara siitä, että uudiskohteiden markkinoille 

muodostuu ylitarjontaa sijoittajien lukumäärän suhteellisen pienenemisen ja 

asuntojen alati aaltoilevien myyntihintaluokkien vuoksi. Ongelmaksi saattaa muo-

dostua myös se, että pääkaupunkiseudun sekä osittain myös valtakunnallisten 

kasvukeskusten ja opiskelijakaupunkien ulkopuolella kysyntä on hiljattain ollut 

kasvussa suurempia, perheille kooltaan ja sijainniltaan sopivia asuntoja kohtaan. 

(Salkunrakentaja 2018.) 
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4.2 Vuokravälitysyritysten markkinatilanne Joensuussa 

 

Markkinoiden koko muodostuu maantieteellisen kohdealueen, tässä tapauk-

sessa Joensuun alueen, potentiaalisesta asiakaskunnasta ja ”heidän käyttämäs-

tään rahasummasta alkuperäisten tai korvaavien tuotteiden ja palveluiden os-

toon” (Raatikainen 2008, 200). Markkinoilla olevat ostajat voivat olla joko yrityksiä 

tai kuluttajia, jotka tekevät ostopäätöksensä joko ostohetkellä olevien tai pitkäai-

kaisten tarpeidensa perusteella (Pakkanen, Korkeamäki & Kiiras 2009, 77). Kil-

pailun olemassaolo on elintärkeää yritykselle jatkuvan kehityksen mahdollista-

miseksi (Korkeamäki, Lindström, Ryhänen, Saukkonen & Selinheimo 2002, 23).  

 

Sanalla ’kilpailu’ tarkoitetaan, että asiakkaalla on kuluttajan roolissa erilaisia vaih-

toehtoja tyydyttää tarpeensa ja mahdollisuus valita näistä hänelle itselleen mie-

luisin palveluntarjoaja (Lahtinen & Isoviita 1994, 71). Yrityksen on liiketoimintansa 

kannalta elintärkeää tunnistaa kilpailijansa, tunnistaa heidän toimintatapansa ja 

erottautua heistä asiakkaan näkökulmasta positiivisella tavalla, jotta markkina-

aseman säilyttäminen olisi mahdollista (Lahtinen & Isoviita 1994, 70).  

 

Yrityksen kilpailuympäristössä on sekä suoria että epäsuoria kilpailijoita. Näiden 

lisäksi kilpailijoita ovat myös ne, jotka tarjoavat samankaltaisia tuotteita ja palve-

luita, mutta eivät kuitenkaan kuulu edellä mainittuihin kategorioihin. Suorat kilpai-

lijat tarjoavat samankaltaisia tuotteita ja palveluita samalla maantieteellisellä alu-

eella, epäsuorat kilpailevat puolestaan kuluttajien niin kutsutusta ylimääräisestä 

rahavarannosta – siitä rahallisesta resurssista, jota asiakkaat eivät suoranaisesti 

käytä kilpailijoiden tarjontaan vaan korvaaviin tuotteisiin ja palveluihin. (Bowie & 

Buttle 2007, 21.)  

 

Yrityksille on muodostunut markkinoilla lisäksi erilaisia kilpailurooleja (taulukko 

1). Rooleihin kuuluvat elefantinomaisesti kuvailtava markkinajohtaja, joka muok-

kautuu markkinatilanteessa hitaasti ja omaa suuren markkinaosuuden; terrierin 

tavalla käyttäytyvä nopealiikkeinen, aggressiiviseksikin kuvailtava haastaja; lam-
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masmainen, harmiton seuraaja/jäljittelijä, joka ei juurikaan erotu muista kilpaili-

joista sekä käärmemäinen erikoistuja, joka reagoi nopeasti muuttuviin tilanteisiin 

sekä keskittyy laadun ylläpitämiseen. (Lahtinen & Isoviita 1994, 72.)  

 

Taulukko 1. Yritysten kilpailuroolit mukaillen Lahtinen & Isoviita 1994, 72.  

Kilpailurooli Roolin ominaispiirteet 

Markkinajohtaja - suuri markkinaosuus 

- tunnetut tuotteet, hyvä imago 

- markkinointi tehokasta 

Haastaja - markkinointi näkyvää, aggressiivista ja 

kilpailijoista 

- uusia tuotteita ja palveluita, halvemmat 

hinnat 

Seuraaja, jäljittelijä - ei pysty juuri vastaamaan kilpailuun 

- hintavat tuotteet, pieni tuotevalikoima 

- vain vähän omaperäisyyttä 

Erikoistuja - keskittyy laatuun ja palveluun 

- laaja markkinointimix, tarkasti valitut 

asiakassegmentit 

- omaperäisyys 

 

 

”Vuokramarkkinat ovat --- keskeinen osa kiinteistömarkkinoita ja ne seuraavat 

yleistä taloudellista ym. kehitystä” (Kasso 1997, 16). Asumisen suhteen vallitse-

vin hallintamuoto on jo pitkään ollut kiinteistön tai huoneiston omistaminen (Kasso 

1997, 16). Tämä näkyy vuokramarkkinoilla suhteellisen runsaana vuokra-asun-

tojen tarjontana etenkin sesonkiaikoihin.  

 

OVV Asuntopalveluiden lisäksi Joensuun alueella vuokravälityksestä kilpailevat 

Joensuun Kodit, Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli, Vuokramestarit, Kiinteistö-

maailma Joensuu ja Huoneistokeskus. Vuokramarkkinoilla kilpailijana on myös 

Asuntovälitys Kotoset Oy, joka Vuokramestarien ohella on yksityinen elinkeinon-

harjoittaja, eikä yrityksestä näin ollen löydy tarkkoja taloustietoja. (Finder 2018a.) 
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Vuokravälitysyritysten lisäksi niin Joensuun alueella kuin valtakunnallisellakin ta-

solla vuokramarkkinoilla kilpailevat yksityiset asuntosijoittajat, jotka vuokraavat 

asuntojaan omilla kustannuksillaan. Yksityisten asuntosijoittajien lukumäärää on 

hankalaa arvioida, sillä mitään virallista tilastoa heistä ei ole saatavilla. Yksityiset 

vuokranantajat markkinoivat vuokra-asuntojaan niin sanomalehdissä, interne-

tissä, ilmoitustauluilla kuin suullisestikin lähipiirilleen ja tuttavilleen. 

 

OVV Asuntopalveluiden Joensuun toimipiste on tehnyt hyvää tulosta kokonsa 

suhteen verrattuna kilpailijoihinsa. Kuviosta 1 ilmenee, että yrityksen liikevaihto 

oli 12/2017 noin 290 000 euroa. OVV Asuntopalveluiden Joensuun toimipisteen 

liikevaihdon kehitys on ollut kasvavaa joka vuosi (Finder 2018f).  

 

 

 

Kuvio 1. Joensuun alueen vuokravälitysyritysten liikevaihtoja 12/2017. Finder 

2018a – Finder 2018g. 

 

 

4.3 OVV Asuntopalvelut  

 

OVV Asuntopalvelut on vuonna 1994 Turussa perustettu vuokranvälitykseen kes-

kittyvä valtakunnallinen organisaatio, jolla on 11 toimipistettä ympäri maata. Yri-

tyksen toimipisteet sijaitsevat Joensuussa, Porissa, Lahdessa, Tampereella, 
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Kuopiossa, Hyvinkäällä, Helsingissä, Jyväskylässä, Turussa, Hämeenlinnassa ja 

Oulussa. Alun perin ketjun nimi oli Opiskelijoiden Vuokravälitys, mutta nimi muu-

tettiin vuonna 2010 OVV Asuntopalveluiksi laajentuneen asiakaskunnan vuoksi. 

Nimenvaihdolla haluttiin selkeyttää, että myös muutkin kuin opiskelijat ovat terve-

tulleita OVV Asuntopalveluiden asiakkaiksi. Nykyään OVV Asuntopalvelut toimii 

franchise-ketjuna, ja jokaisella toimipisteellä on oma itsenäinen yrittäjänsä. Joen-

suun toimipisteen yrittäjänä toimii Satu Lukin ja ketjun toimitusjohtajana Tampe-

reen OVV:n toimipisteen Marita Polvi-Lohikoski. Verkkosivujensa mukaan OVV 

Asuntopalvelut välittää vuosittain arviolta noin 4 000 vuokra-asuntoa, ja heidän 

asiakaskuntansa koostuu likimain 10 000:sta sijoittajasta, yrityksestä ja yhtei-

söstä. (OVVa 2018.)  

 

OVV Asuntopalvelut tarjoaa vuokranantajille ja asuntosijoittajille vuokravälityksen 

lisäksi muitakin palveluita. Myyntipalvelu on asuntosijoittajille suunnattu palvelu, 

johon voi yhdistää esimerkiksi Kokonaispalveluasiakkuuden. Kokonaispalvelu-

asiakkaat voivat halutessaan räätälöidä palvelunsa haluamakseen. Ehtona kui-

tenkin on, että OVV Asuntopalvelut valitsee vuokralaisen vuokranantajan puo-

lesta. Kokonaispalvelun peruspakettiin sisältyy OVV Asuntopalveluiden välittäjän 

tekemä muuttokatselmus, vuokralaisen irtisanomisen vastaanotto ja asunnon ot-

taminen uudelleen välitykseen, uuden vuokranantajan toiveiden mukaisen vuok-

ralaisen etsiminen, asunnon markkinointi ja valokuvaus sekä potentiaalisen vuok-

ralaisen luottotietojen tarkistus. (OVVb 2018.) 

 

Kokonaispalveluasiakkaalle kuuluvat myös OVV:n toimesta vuokralaiseen, isän-

nöitsijään ja taloyhtiöön yhteydessä oleminen, korjauskehotukset, vuokranmak-

sun takaus, vuokraseuranta sekä vuosittaisen vuokratuloraportin tekeminen 

vuokranantajalle verotusta varten. Muita erikseen ostettavia OVV Asuntopalve-

luiden palveluita ovat Vuokravalvonta, muuttokatselmuksen tekeminen, vuokra-

sopimusten tekeminen ja uusiminen, vuokrankorotus sekä konsultointi, joilla on 

omat hinnastonsa. (OVVb 2018.)  
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4.4 Vuokrausprosessi 

 

Alla olevassa vuokrausprosessin kuvauksessa merkitsemättömänä lähteenä on 

tutkijan oma, viiden kuukauden mittaiseen harjoitteluun pohjautuva tietämys asi-

asta.  

 

Asunnon vastaanottaminen ja avaaminen välitykseen  

Asunnon vuokrausprosessi (kuvio 2) alkaa, kun joko lähtevä vuokralainen toimit-

taa kirjallisen irtisanomisilmoituksensa OVV Asuntopalveluiden toimistolle tai 

vuokranantaja-asiakas ottaa yhteyttä OVV Asuntopalveluihin joko puhelimitse, 

sähköpostitse, kirjeitse tai käymällä paikan päällä toimipisteellä. Tällöin asiak-

kaalta pyydetään hänen asuntonsa tiedot sekä käydään paikan päällä asunnolla 

arvioimassa mahdollinen vuokrataso tai sovitaan asiakkaan kanssa molemmille 

osapuolille sopiva ajankohta, jolloin arviointi suoritetaan. Kun asunnon kunto ja 

vuokrataso on arvioitu, kirjataan asunnon tiedot OVV Asuntopalveluiden sisäi-

sessä käytössä olevaan intraan. Mikäli kyseessä on jo aiemmin OVV Asuntopal-

veluiden kanssa asioinut vuokranantaja, löytyvät sekä hänen että mahdollisesti 

myös vuokrattavan asunnon tiedot intrasta jo valmiiksi. Vanhankin asiakkaan 

kanssa tulee käydä tiedot kuitenkin läpi mahdollisten muutosten – esimerkiksi 

vesimaksun tai remontin – varalta. Tietojen tallentamisen jälkeen laaditaan toi-

meksiantosopimus, jonka sekä toimeksiantajana toimiva asiakas että toimeksi-

annon saajana oleva OVV Asuntopalvelut allekirjoittavat ja saavat oman kappa-

leensa toimeksiantosopimuksista.  

 

Vuokravälitysliike ei voi markkinoida asuntoa ennen kuin toimeksiantosopimus 

on toimeksiannon tekijän – vuokranantajan tai vuokralaisen – puolesta allekirjoi-

tettu (Palo & Linnainmaa 2004, 356). Toimeksiantosopimuksista tulee ilmi väli-

tyspalkkion määrä sekä asunnon pääpiirteiset tiedot, kuten neliömäärä ja kuu-

kausivuokran suuruus. Sopimusten allekirjoittamisen ja mahdollisen näyttöjä 

varten saadun avaimen kirjaamisen jälkeen asunto siirtyy välitykseen. Heti mark-

kinoinnin alkuvaiheessa vuokra-asuntoon sovitaan asuntonäyttö ja kuvausaika 

joko nykyisen vuokralaisen tai vuokranantajan kanssa, mikäli asunto on tyhjillään. 

Kun asunnosta on otettu markkinointikuvat, aletaan sitä markkinoida Tori.fi- ja 

Vuokraovi.com -palveluissa sekä OVV Asuntopalveluiden omilla verkkosivuilla. 
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Asunnon markkinointia koskee lain velvoite soveltaa kuluttajansuojalain markki-

nointia käsitteleviä säännöksiä ja markkinoinnin tulee olla todenmukaista (Palo & 

Linnainmaa 2004, 366).  

 

 

Kuvio 2. Vuokrausprosessi.  

 

Asuntonäyttö/asuntonäytöt 

Asunnonhakijat ottavat OVV Asuntopalveluihin yhteyttä joko puhelimitse, markki-

nointikanavan kautta, tekstiviestitse, sähköpostitse tai käymällä toimistolla. Mikäli 

asunnonhakija on tehnyt OVV Asuntopalveluiden verkkosivuilla Hakuvahdin, tu-

lee hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen ilmoitus uudesta välitykseen 

tulleesta asunnosta. Mielenkiintonsa ilmaistuaan hakijalle ilmoitetaan asunnon 

näyttöaika sekä tulostetaan mahdollinen etukäteen täytetty asuntokohtainen ha-

kemus käsittelyä varten.  

 

Mikäli hakija ei kuitenkaan mahdu näytölle, ilmoitetaan hänelle tilanteesta sekä 

kysytään, haluaako hakija varalistalle odottamaan mahdollista uutta näyttöä. Jos 

uusi näyttö järjestetään, ilmoitetaan hänelle ajasta tekstiviestitse, sähköpostitse 

Asunnon vastaanottaminen Asunnon markkinointi Asuntonäyttö/asuntonäytöt

Uuden vuokralaisen 
valitseminen

Vuokrasopimusten 
allekirjoittaminen

Avainten luovuttaminen 
uudelle vuokralaiselle

Vuokrasuhteen ylläpitäminen 
ja avunanto

Vuokrasuhteen päättyminen
Vuokrausprosessin uudelleen 

aloittaminen
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tai soittamalla. Ennen asuntonäyttöä OVV Asuntopalveluiden asuntoesittelijä ta-

paa mahdollisesti paikalla olevan nykyisen vuokralaisen sekä näytölle kutsutut 

asunnonhakijat kohteen ulkopuolella. Näytöllä työntekijä jakaa paikallaolijoille 

täytettäviksi asuntokohtaiset hakemuspohjat, paperin asunnon tiedoista, vastaa 

asunnosta kiinnostuneiden kysymyksiin, neuvoo hakemusten täyttämisessä sekä 

esittelee vuokra-asuntoa. Asunnossa olevan välittäjän tulee ennen näytölle saa-

pumista laatia katsojille vuokrattavasta kohteesta esite, jossa tulee ilmi vähintään 

asunnon sijainti, tyyppi, huonemäärä, pinta-ala, taloyhtiön yhteiset tilat, mahdol-

liset tulevat remontit ajankohtineen ja kustannuksineen, vuokrasuhteen tyyppi, 

asunnon vapautumisajankohta vuokralaisen käyttöön, mahdollisen määräaikai-

sen vuokrasopimuksen alku- ja loppuajankohdat sekä välitysliikkeen nimi ja yh-

teystiedot (Palo & Linnainmaa 2004, 368). 

 

Uuden vuokralaisen valitseminen 

Kun asuntonäyttö on pidetty, esitellään hakemuksen jättäneet hakijat vuokranan-

taja-asiakkaalle hänen valitsemallaan tavalla, eli joko puhelimitse, kasvotusten, 

tekstiviestitse tai sähköpostitse. Hakijoiden luottotiedot tarkastetaan ennen sopi-

musten tekemistä. Valitulle hakijalle ilmoitetaan hänen tulleen valituksi ja vahvis-

tetaan häneltä, ottaako asunnon vastaan. Mikäli vuokranantaja ei valinnut hake-

muksen jättänyttä hakijaa, ilmoitetaan hänelle siitä tekstiviestitse. Mikäli 

vuokranantaja ei myöskään valitse ensimmäiseltä järjestetyltä asuntonäytöltä 

asuntoonsa vuokralaista, järjestetään kohteeseen uusi näyttö ja ilmoitetaan va-

ralistalla oleville henkilöille uudesta näyttöajasta tai sovitaan sellaisesta heidän 

kanssaan.  

 

Vuokrasopimusten allekirjoittaminen 

Vuokralaisen vahvistettua ottaako hän asunnon vastaan laaditaan vuokrasopi-

mukset valmiina olevaan pohjaan. Valittuun vuokralaiseen otetaan yhteyttä ja so-

vitaan hänen kanssaan vuokrasopimusten allekirjoitusta varten tapaamisaika. Mi-

käli vuokralainen ei pääse paikalle toimistolle allekirjoittamaan ja käymään 

sopimusta läpi OVV Asuntopalveluiden työntekijän kanssa, lähetetään sopimus 

hänelle sähköisesti Visma Signin kautta tai vaihtoehtoisesti postitse palautuskuo-

ren kanssa. Sama pätee vuokranantajaan – mikäli hän ei pääse allekirjoittamaan 

sopimusta, lähetetään se hänelle sähköisesti tai postitse allekirjoitettavaksi. Kun 
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vuokralaisen ja vuokranantajan hyväksymissä ja tarkastamissa vuokrasopimuk-

sissa on molempien vuokrasuhteen osapuolien allekirjoitukset, luovutetaan kum-

mallekin omat kappaleensa ja jätetään yksi allekirjoitettu versio OVV Asuntopal-

veluiden arkistoon.  

 

Mikäli vuokranantaja haluaa, on hänen mahdollista olla paikalla vuokrasopimus-

ten allekirjoittamishetkellä ja tavata samalla uusi vuokralaisensa. Vuokrasopi-

musten allekirjoituksen yhteydessä vuokralaiselle annetaan tarvittavat liitteet, ku-

ten tiedote asukkaan oikeuksista ja velvollisuuksista, muuttokatselmuslomake 

(tai ohjeistetaan sähköisen version käyttämiseen), tarjous Fortumin sähkösopi-

muksesta ja kotivakuutuksesta, asukkaan muistio sekä mahdollinen henkilöta-

kauslomake. Lisäksi vuokralaiselle annetaan muistilista OVV Asuntopalveluiden 

toimistolle toimitettavista todistuksista ja kuiteista sekä uuden taloyhtiönsä isän-

nöitsijän yhteystiedot, jolle hän voi ilmoittaa muutostaan sen ollessa ajankohtai-

nen.   

 

Avainten luovuttaminen uudelle vuokralaiselle 

Ennen kuin asunnon avaimet voidaan luovuttaa uudelle vuokralaiselle, tulee hä-

nen toimittaa OVV Asuntopalveluiden toimistolle kuitti maksetusta takuuvuok-

rasta joko panttaussitoumuksen tai pankkikuitin muodossa, todistus kotivakuu-

tuksen ottamisesta sekä joissakin tapauksissa alkuperäinen kopio täytetystä 

henkilötakaussopimuksesta. Vuokravakuus ja laaja kotivakuutus toimivat vuokra-

laisen turvana vuokrasuhteen ajan (Hienonen, Kinnunen & Viita 2015, 123). Kun 

kuitit ja todistukset ovat saapuneet toimistolle joko sähköisesti tai paperimuo-

dossa, voidaan asunnon avaimet luovuttaa asukkaalle henkilöllisyystodistusta tai 

valtakirjaa vastaan.  

 

Vuokralaiselle lähetetään viimeistään tässä vaiheessa sähköpostiin linkki sähköi-

sestä muuttotarkastuksesta, ja valmis muuttotarkastus saapuu sähköpostitse niin 

OVV Asuntopalveluille kuin vuokranantajalle. Uusi vuokralainen allekirjoittaa 

avaintenluovutusdokumentin ja pääsee muuttamaan uuteen kotiinsa. Avaimia tu-

lee luovuttaa vuokralaiselle riittävä määrä, mikä tarkoittaa vähintään yhtä varsi-

naista kotiavainta ja yhtä vara-avainta per vuokralainen, eikä avaimissa saa lukea 
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huoneiston tai asuinrakennuksen sijainnista kertovia tietoja (Hienonen ym. 2015, 

124). 

 

Vuokrasuhteen ylläpitäminen ja avunanto 

Vuokralaisen tulee ilmoittaa vuokranantajalle mahdollisista vioista tai puutteista 

mahdollisimman pian ne havaittuaan. Vuokranantajalta tulee myös kysyä lupa 

mahdollisten muutostöiden tekemiseen. (Hienonen ym. 2015, 124.) OVV Asun-

topalvelut on sekä vuokranantajan että vuokralaisen käytettävissä koko vuokra-

suhteen ajan, ja molemmat osapuolet voivat ottaa yhteyttä toimistoon missä ta-

hansa vuokrasuhteeseen liittyvässä asiassa.  

 

Vuokrasuhteen päättyminen 

Kun vuokrasuhde loppuu joko määräaikaisen vuokrasopimuksen päättymiseen, 

vuokralaisen irtisanoutumiseen asunnosta tai vuokrasuhteen päättyessä muista 

syistä, aloitetaan vuokrausprosessi uudelleen. Irtisanomisilmoitus tulee toimittaa 

vuokranantajalle kirjallisesti painettuna versiona, mikä tarkoittaa sitä, etteivät esi-

merkiksi tekstiviestit tai sähköpostit ole hyväksyttäviä irtisanomisilmoitustapoja 

(Hienonen ym. 2015, 128). Vuokralainen saa kirjallisen irtisanomislomakkeen 

OVV Asuntopalveluiden toimistolta vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhtey-

dessä tai hän voi hakea lomakkeen toimistolta tarvittaessa. Kirjallisen irtisano-

misilmoituksen saavuttua OVV Asuntopalveluiden toimistolle vuokranantajaan 

otetaan yhteyttä, ilmoitetaan irtisanomisesta ja postitetaan irtisanomisilmoitus hä-

nelle sekä kysytään, avataanko asunto uudelleen välitykseen. Mikäli asunto ava-

taan välitykseen, varmistetaan asunnon tietojen paikkansa pitävyys ja aloitetaan 

asunnon markkinointi uudelleen.  

 

 

4.5 Vuokrasopimus  

 

Asuinhuoneiston vuokrasopimus laaditaan joko kirjallisesti tai suullisesti, mutta 

hyvän vuokratavan mukaan on suositeltavaa laatia sopimus kirjalliseen muotoon 

sen olemassaolon todistamisen vuoksi. Kirjallisen sopimuksen lisäksi vuokralai-

selle tulee luovuttaa kaikki vuokrasuhteen kannalta oleelliset liitteet, kuten esi-
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merkiksi vuokrasuhteen osapuolten vastuita, oikeuksia ja velvoitteita koskeva kir-

jallinen listaus. Vuokrasuhteen osapuolina on aina vuokralainen ja vuokranantaja 

ja osapuolet voivat olla yksityishenkilöiden ohella myös yhteisöjä, yrityksiä tai jär-

jestöjä. (Hienonen, Kinnunen & Viita 2015, 23–24.) Huoneiston luovuttajaa kut-

sutaan lain mukaan vuokranantajaksi, luovutuksen vastaanottajaa vuokralaiseksi 

ja vastiketta vuokraksi (Kasso 1997, 18).  

 

Vuokran määrä on vuokranantajan päätettävissä kohtuullisuuden rajoissa ja 

vuokrasopimuksesta tulee käydä ilmi, onko vuokranantajalla yksinomaista oi-

keutta muuttaa vuokran määrää itsenäisesti vai määräytyykö vuokra esimerkiksi 

elinkustannusindeksin perusteella. Vuokranmaksupäivä on neuvoteltavissa 

vuokranantajan ja vuokralaisen välillä, mutta se tulee kuitenkin olla etukäteen sel-

villä vuokrasopimusta allekirjoitettaessa. Vuokrasuhteen osapuolten välillä voi-

daan myös neuvotella useamman kuukauden ennakkomuotoisesta vuokranmak-

susta. (Kasso 1997, 32–34.) 

 

Asuinhuoneiston vuokrasopimus laaditaan asuinhuoneiston vuokraamista koske-

van lain (481/1995) mukaisesti aina joko määräaikaiseksi tai toistaiseksi voi-

massa olevaksi. Toistaiseksi voimassa olevassa vuokrasopimuksessa on kirjat-

tuna vain vuokrasuhteen alkamispäivä ja sopimukseen on mahdollista muokata 

sekä vuokranantajan että vuokralaisen irtisanomisaikoja (Hienonen, Kinnunen & 

Viita 2015, 86). Mikäli sopimus on laadittu toistaiseksi voimassa olevaksi, päättyy 

sopimus vuokranantajalle toimitetulla kirjallisella irtisanomisella, kunhan vuokra-

sopimuksessa lukeva irtisanomisaika on päättynyt (Suojanen, Korte, Savolainen 

& Vanhanen 2015, 350). Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on kuitenkin mah-

dollista purkaa molempien osapuolten puolesta välittömästi, mikäli joko vuokran-

antaja tai vuokralainen rikkoo sopimuksen ehtoja olennaisella tavalla (Hienonen 

ym. 2015, 86).  

 

Määräaikaisesta vuokrasopimuksesta tulee puolestaan ilmi sekä vuokrasuhteen 

alkamis- että päättymispäivä. Määräaikaiselle vuokrasuhteelle ei ole Suomen 

laissa määritettynä tiettyä minimi- tai maksimikestoa, vaan vuokranantaja voi 

päättää sopimuksen keston itsenäisesti, mahdollisesti vuokralaisen toiveita ja tar-
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peita kunnioittaen. Sopimus sitoo vuokrasuhteen osapuolia, eikä sitä voida kes-

keyttää ennen määräajan päättymistä muulla kuin vuokrasuhteen osapuolten yh-

teisellä päätöksellä tai vaihtoehtoisesti sopimuksen purulla, joka edellyttää sopi-

musehtojen rikkomisen toisen osapuolen toimesta. (Hienonen ym. 2015, 85–86.) 

 

Vuokrasopimuksen purulle tulee olla olemassa lakiin ja LHVL:n säännöksiin pe-

rustuvat purkuperusteet, ja vuokranantajan tuleekin käyttää harkintaansa purkua 

tehdessä – irtisanominen on kevyempi muoto päättää vuokrasuhde. Vuokranan-

tajalle on perusteltua purkaa vuokrasopimus, mikäli vuokralainen laiminlyö vuok-

ranmaksua, hoitaa asuntoa huonolla tavalla, viettää tai sallii asunnossaan vietet-

tävän muita asukkaita häiritsevää elämää, käyttää asuntoa muuhun kuin 

asumiseen tai rikkoo terveyden ja järjestyksen säilyttämistä koskevia määräyk-

siä. Mikäli vuokralainen laiminlyö vuokranmaksuvelvollisuuttaan, tulee puutteelli-

sen vuokranmaksun olla suurempi kuin yhden kuukauden vuokraa vastaava 

summa. (Kasso 1997, 153–155.)  

 

Muita, harvinaisempia purkuperusteita ovat vuokralaisen konkurssi, asunnon 

pakkohuutokauppa, omistajanvaihdos sekä vakuuden luovuttamisen laiminlyömi-

nen (Kasso 1997, 157). Vuokralaisella puolestaan on oikeus purkaa vuokrasopi-

mus, mikäli huoneiston käyttämisestä aiheutuu vuokralaiselle terveydellisiä hait-

toja tai vaaraa, huoneisto tai sen osa on päätynyt pois vuokralaisen hallinnan alta 

esimerkiksi vuokranantajan vaihtuessa tai vuokranantaja rikkoo olennaisesti 

vuokrasopimuksen ehtoja (Kasso 1997, 158). 

 

 

5 Palvelujen markkinointi ja asiakastyytyväisyys 

 

 

5.1 Asiakkaat, asiakaspalvelun laatu ja asiakastyytyväisyys 

 

Alvarezin (2014, 10) mukaan juuri asiakkaat ovat ne, jotka tekevät tuotteesta, 

palvelusta ja yrityksestä menestyvän. Asiakkaaksi lasketaan henkilö, joka ostaa 

yrityksen palvelun tai tuotteen joko satunnaisesti tai suunnitellusti. Kanta-asiakas 

puolestaan ei suosi kilpailevien yritysten tarjoamia palveluja tai tuotteita, vaan 
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asioi yrityksessä säännöllisesti ja uskollisesti. (Raatikainen 2008, 38–39.) Jotta 

asiakkaat asioisivat jatkossakin samassa yrityksessä, tulee kuluttajan saaman 

palvelun olla laadukasta ja yksilöllistä (Raatikainen 2008, 17). Kannattavien, pit-

käaikaisten ja laadukkaiden asiakassuhteiden ylläpitoa ja kehittämistä kutsutaan 

asiakassuhdemarkkinoinniksi, joka on kustannustehokkaampaa kuin toistuvasti 

tehtävä ja paljon resursseja vievä uusasiakashankinta (Korkeamäki ym. 2002, 

126–127). 

 

Yrityksen tuottaman ja nauttiman asiakastyytyväisyyden saavuttaminen ei ole 

pelkästään palveluyrityksen esimiehen vaan koko henkilöstön tehtävä (Hyppä-

nen 2013, 95). Storbackan, Blomqvistin, Dahlin ja Haegerin (1999, 54) mukaan 

asiakastuntemus, asiakkuushistoria ja näin ollen myös asiakastyytyväisyys kor-

reloivat selkeästi asiakkaaseen kohdistuvan yhteydenpidon kanssa – mitä enem-

män asiakkaaseen kohdistetaan positiivista huomiota ja välittämistä, sitä uskolli-

sempia he todennäköisesti ovat palveluntarjoajalle. Storbacka ym. (1999, 61) 

toteavat kuitenkin myös, etteivät tyytyväisimmät asiakkaat aina kuitenkaan ole 

juuri niitä uskollisimpia, vaan mikäli kilpaileva yritys esimerkiksi tarjoaa saman-

kaltaisen palvelun halvemmalla, saattaa asiakas vaihtaa palveluntarjoajaa tällä 

perusteella. Kilpaileva yritys saattaa myös lanseerata markkinoille uuden tuot-

teen, jolla asiakas katsoo olevan enemmän arvoa itselleen. Asiakastyytyväi-

syyttä, asiakassuhteita ja näiden kehittämistarpeita pohtiessa onkin hyvä muis-

taa, että ”kyse ei ole pelkästään siitä, miten asiakkaat saadaan pidettyä 

tyytyväisinä, vaan myös siitä, miten tyytyväiset asiakkaat saadaan pidetyiksi asi-

akkaina” (Storbacka ym. 1999, 61.)  

 

Asiakas on tyytyväinen, kun hänen ostamansa palvelu vastaa tai ylittää hänen 

ennakko-odotuksensa (Leppänen 2007, 138). On tärkeää, että yrityksen asiak-

kaiden asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla jo pelkästään yrityksen menestymi-

sen vuoksi. Menestykseen vaikuttaa omalta osaltaan yrityksen tunnettuus mark-

kinoilla. Asiakastyytyväisyyden ollessa hyvällä tolalla yritys saa ilmaista 

markkinointia, sillä ihmisluonnolle on tyypillistä kehua tyytyväisyyden tunteen ai-

heuttanutta tahoa – olipa se sitten laadukas palvelu tai hyvänmakuinen ruoka. 

(Szwarc 2005, 12.) Jotta asiakastyytyväisyydestä saataisiin realistinen kuva, tu-
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lisi sitä mitata säännöllisesti. Asiakastyytyväisyyden mittarit tulee suunnitella huo-

lellisesti sekä pitää jokaisessa mittauksessa samana, jotta yhtenäinen analysoin-

tipohja olisi olemassa. Asiakastyytyväisyysmittareiden pohjimmainen tarkoitus on 

parantaa toiminnan ja palvelun laatua, jotta asiakassuhteiden ja asiakastyytyväi-

syyden ylläpitäminen sekä näiden myötä kannattava liiketoiminta olisi mahdol-

lista. (Rope & Tuominen 2011, 97.) Alla asiakastyytyväisyyden mittareita Ropea 

ja Tuomista (2011, 99) mukaillen OVV Asuntopalveluiden käyttöön sopivaksi:  

 

1. Yritys yleisesti: palkinnot ja kunniamerkit, näkyvyys lehdistössä 

2. Tuotteet ja palvelut: tuotteiden suorituskyky, vikojen, virheiden ja hylkäys-

ten määrä, takuukorvaukset, valitusten määrä, uuden tuotteen tai palvelun 

markkinoille pääsemisen läpimenoaika 

3. Myyntitoiminta ja asiakastuki: koulutuspyynnöt, valitusten käsittely, kyse-

lyjen ja tutkimusten vastausprosentit 

4. Asiakasuskollisuus: asiakassuhteen kesto, asiakkaiden tekemät suosituk-

set, tilausten arvo ja tilaustiheys, asiakassuhteen kokonaisarvo, valitusten 

ja myönteisten palautteiden määrä, uudet ja/tai menetetyt kaupat, asiakas-

pysyvyys (Rope & Tuominen 2011, 99.) 

 

Tyytyväiset asiakkaat ovat yritysten arvokkainta pääomaa, ja onkin arvioitu, että 

tyytyväinen asiakas kertoo saamastaan positiivisesta kokemuksesta eteenpäin 

arviolta kolmelle henkilölle, tyytymätön negatiivisesta kokemuksestaan keski-

määrin yhdelletoista. Psykologisesti ihmiselle on ominaista, että hän uskoo use-

ammin toisen ihmisen kertomaa kuin esimerkiksi mainoksessa näkemäänsä, jo-

ten parhaimmillaan tyytyväiset asiakkaat toimivat uusasiakashankinnan 

työvälineenä – vieläpä ilmaiseksi. Kaikki, mitä yrityksen täytyy tehdä saavuttaak-

seen äärimmäisen kustannustehokas markkinointi, on pitää asiakkaansa tyyty-

väisenä. (Korkeamäki ym. 2002, 101.) 

 

Reinbothin (2008, 34) mukaan ”asiakaspalvelu on asiakkaalle tarjottavaa tuotetta 

ja sen tulee vahvistaa yrityksen haluttua brändiä”. Reinboth (2008, 34–35) kertoo, 

että on olemassa neljä erilaista asiakaspalvelutyyliä: peruspalvelu, ystäväpal-

velu, kuningaspalvelu ja elämyspalvelu. Peruspalvelulle tyypillistä on epämuodol-

lisuus, ystävällisyys ja persoonattomuus – asiakkaisiin suhtaudutaan massana, 
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eikä tarjottua asiakaspalvelua juurikaan räätälöidä jokaiselle asiakkaalle erikseen 

ja yksilöllisesti sopivaksi. Ystäväpalvelua puolestaan voisi kuvailla tuttavalliseksi 

ja epämuodolliseksi, jossa asiakas nähdään ja kohdataan yksilönä. Tämän asia-

kaspalvelutyylin tavoitteena on saada luotua jokaiseen asiakkaaseen henkilökoh-

tainen, ystävyyssuhdetta muistuttava suhde. Kuningaspalvelu on muodollista ja 

huomaavaisen kohteliasta, ja tämä muoto toteutuu usein luksusmerkkejä myy-

vissä yrityksissä – asiakkaita kohdellaan kuin kuninkaita, palvelulla pyritään saa-

vuttamaan myyntitapahtuma. Neljännelle asiakaspalvelun tyylille, elämyspalve-

lulle, on tyypillistä se, että asiakaspalvelija ottaa palvelutilanteessa itselleen tietyn 

roolin, joka saattaa rikkoa hyvän käytöksen rajoja yrittäessään erottua brändilli-

sesti muista kilpailijoista.  

 

 

5.2 Palveluiden markkinointi 

 

Markkinoinnin perimmäisenä tarkoituksena on edesauttaa ja mahdollistaa kan-

nattavan ja kehittymismahdollisuuksia omaavan liiketoiminnan harjoittaminen 

(Hollanti & Koski 2007, 17). Palveluja markkinoitaessa mietitään, minkä asiak-

kaalla olevan ongelman tai puutteen yrityksen tarjoama palvelu poistaisi (Raati-

kainen 2008, 71). Kun asiakas valitsee tietyn palveluntarjoajan, maksaa hän yri-

tykselle juurikin vaivan välttämisestä – siitä, että joku muu tekee asian hänen 

puolestaan (Korkeamäki ym. 2002, 106). Palvelualalla onkin mielestäni tehokasta 

hyödyntää potentiaalisiin asiakkaisiin vetoavaa mielikuvamarkkinointia esimer-

kiksi valokuvien, videoiden tai verkkosivuilla olevien käyttäjätarinoiden muodossa 

– aiempi asiakas on kokeillut yrityksen tarjoamaa palvelua ja kokenut sen positii-

viseksi, miksen minäkin kokeilisi.  

  

Ongelmallista palvelualoilla on sesonkiriippuvuus, sillä yrityksen kauppatavaraa 

ei palvelullisen ja ainakin osittain aineettoman laatunsa vuoksi voi tuottaa varas-

toon (Korkeakoski ym. 2002, 107). Allekirjoittaneen kokemuksen mukaan vuok-

ravälitysyrityksissä kiireisintä sesonkiaikaa on toukokuun ja elokuun välinen aika, 

jolloin oppilaitokset julkaisevat tiedot opiskelijavalinnoista, eivätkä kysyntä ja tar-

jonta välttämättä kohtaa, sillä hakijoita on enemmän kuin vapaana olevia asun-

toja. Kun kiireisin sesonkiaika on ohi, kohtaa vuokravälitysmaailma kolikon toisen 
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puolen: hakijoita ei välttämättä olekaan niin paljoa, eivätkä kaikki vuokranantajat 

välttämättä ole halukkaita ostamaan vuokravälityspalvelua näennäisesti vähäi-

sen kysyntämäärän vuoksi. Positiivista on, että koska kyse on asumisesta, ei 

markkina-aika kuitenkaan koskaan kokonaan kuihdu olemattomiin, vaan asun-

nonhakijat ovat aktiivisesti liikenteessä ympäri vuoden. Ympärivuotisuusväitettä 

tukee se, että mikäli asunnonhakijat eivät ole muuttamassa paikkakunnalta toi-

selle opiskelupaikan perässä, löytyy asunnontarpeelle monesti muitakin syitä.  

 

Palveluiden markkinointi poikkeaa kulutustuotteiden markkinoinnista siten, että 

palveluasiakkaat usein haluavat lisäarvoa ostamalleen hyödykkeelle, mikä tekee 

palveluyritysten markkinoinnista hieman monimutkaisempaa (Grönroos 2009, 

174). Grönroosin mukaan palveluiden markkinointi voidaan laskea ainakin osit-

tain kuuluvaksi suhdemarkkinointiin, sillä palveluntarjoajan ja ostajan välille muo-

dostuu vähintään palvelun vaihdannan hetken ajaksi suhde. Tätä Grönroos pe-

rustelee sillä, että palvelusuhteessa vaihdetaan molemminpuolisia lupauksia ja 

resursseja, sekä sillä, että molemmat osapuolet omaavat toisiinsa liittyviä tavoit-

teita. (Grönroos 1998, 190–191.) Suhdemarkkinointi muodostuu näin ollen mo-

lemminpuolisesta yhteistyöstä ja riippuvuudesta, jossa kumpikin osapuoli tähtää 

molemminpuolisen arvon luomiseen (Grönroos 1998, 193). Palveluiden markki-

noinnissa ns. ”perinteisten markkinointimuotojen” kuten henkilökohtaisen myyn-

tityön, myynninedistämisen ja mainoskampanjoiden merkitystä ei tule kuitenkaan 

unohtaa, vaan hyödyntää niitä suhdemarkkinoinnin ohella osana markkinointi-

strategiaa (Grönroos 1998, 329). 

 

 

5.3 Asiakaslähtöinen myynti 

 

Kun yritys on perustamisvaiheessa, käydään läpi muun muassa kysymyksiä ’ke-

nelle palvelumme suunnataan’, ’ketkä ovat todennäköisimpiä asiakkaitamme’ ja 

’kuka hyötyy palveluistamme eniten’. (Korkeamäki, Lindström, Ryhänen, Sauk-

konen & Selinheimo 2002, 13–14.) Asiakaslähtöisessä myynnissä yritys asettaa 

asiakkaan ja hänen tyytyväisyytensä ensimmäiseksi prioriteetikseen. Aiempina 

vuosikymmeninä tuotteita ja palveluja tuotettiin valtaville asiakasmassoille keskit-
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tymättä juurikaan myytävän palvelun tai tuotteen ominaisuuksiin ja yksilöllisyy-

teen. Nykyään yritykset keskittyvät luomaan omaperäisiä tuotteita ja palveluita, 

joilla on tarjota potentiaalisille asiakkaille tarinoita – yksilöllisen tuotteen tai pal-

velun levittäminen helpottuu, kun asiakas voi kertoa ystävilleen siihen liittyvää 

tarinaa tai kehua muista kilpailevista tuotteista tai palveluista eroavaa ominai-

suutta. (Leppänen 2007, 37–39.) Jotta asiakaslähtöiseen myyntiin ja asiakaskes-

keiseen ajattelutapaan voidaan sitoutua, tulee koko organisaation jokaista työn-

tekijää myöten omistautua asiakkailleen (Grönroos 2009, 526). 

 

Asiakaslähtöisyys koostuu tiivistetysti kolmesta osatekijästä: saavutettavuu-

desta, vuorovaikutteisuudesta ja arvontuotannosta. Saavutettavuudella tarkoite-

taan, että yritys on helposti asiakkaan tavoitettavissa ja lähestyttävissä niin fyysi-

sesti kuin henkisestikin. Helposti saavutettava yritys pyrkii minimoimaan 

asiakkaan jonotus- ja odotusajan ja tekemään yhteistyöstä mahdollisimman help-

poa ja miellyttävää. Lisäksi helposti saavutettavan yrityksen aukioloajat ovat so-

pivia mahdollisimman suurelle osalle yrityksen asiakaskunnasta. Vuorovaikuttei-

nen yritys on jatkuvasti yhteydessä nykyisiin asiakkaisiin sekä toimii aktiivisesti 

asiakashankinnassaan uusia, potentiaalisia asiakkaita kohtaan. Kolmas asiakas-

lähtöisyyden osatekijä, arvontuotanto, muodostuu kahdenlaisesta luotavasta ar-

vosta. Välitön arvo pohjautuu niihin yrityksen tarjoamiin palveluihin, tuotteisiin ja 

lupauksiin, joita asiakas saa itse vastineeksi omista korvauksistaan ja lupauksis-

taan. Välillinen arvo puolestaan muodostuu asiakkaan ja yrityksen välisestä yh-

teisestä kehittymisestä, tunnearvosta ja mahdollisesta oppimisesta. (Storbacka 

ym. 1999, 23–26.) 

 

Kilpailukykyisen yrityksen tunnistaa siitä, että sillä on jotakin ainutlaatuista ja 

omaperäistä tarjottavaa asiakkailleen (Storbacka ym. 1999, 16). Jotta tämä olisi 

mahdollista, tulee yrityksen ensin omata asiakastuntemusta. Asiakastuntemus 

saavutetaan pyrkimällä tuntemaan asiakas kokonaisvaltaisesti. Yrityksen tulee 

miettiä, mikä on asiakkaalle kaikkein arvokkainta, mitkä ovat hänen tavoitteensa 

ja kuinka häntä voi yrityksenä ja asiakaspalvelijana auttaa saavuttamaan tavoit-

teensa parhaalla mahdollisella tavalla. Kun näihin kysymyksiin löytää vastauk-

sen, on pohja asiakastuntemukselle ja asiakaslähtöiselle myynnille syntynyt. 
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(Storbacka ym. 1999, 15.) Asiakastuntemuksen saavutettuaan yritykselle on tär-

keää alkaa pohtimaan tulevaisuutta. Tässä yritys onnistuu pohtimalla, millaisia 

asioita heidän asiakkaansa haluavat ja tarvitsevat tulevaisuudessa. Yrityksen tu-

lee myös miettiä, pystyvätkö he tarjoamaan niitä asiakkailleen ja mitä nämä uudet 

mahdollisuudet voisivat olla. (Storbacka ym. 1999, 90–91.) 

 

 

5.4 SERVQUAL-menetelmä 

 

Palveluyritykset tavoittelevat kannattavan liiketoiminnan ohella mahdollisimman 

korkeaa palvelun laatua. Palvelun laadun osatekijöihin kuuluvat toiminnallinen ja 

fyysinen laatu, mutta koska palvelun koettu laatu on täysin subjektiivista, vaikut-

tavat myös asiakkaan omat kokemukset ja odotukset suoraan yrityksen palvelun 

laadun tasoon. Toiminnalliseen laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat palveluyrityksen 

henkilökunnan osaamisen taso, asenteet ja käyttäytyminen, työntekijöiden pal-

velualttius sekä yrityksessä vallitseva yleinen ilmapiiri. Fyysiseen laatuun vaikut-

tavat puolestaan yrityksen toimitilojen fyysiset asiakastilat, näkyvillä ja käytettä-

vissä olevat tietokoneet sekä muut tekniset ratkaisut. (Leppänen 2007, 135–136.) 

 

Attribuuttipohjaisia malleja hyödynnetään palvelun laatua tutkittaessa esimerkiksi 

tieteellisissä tutkimuksissa ja yritysten asiakastyytyväisyyskyselyissä. 1980-lu-

vulla Leonard Berry kollegoineen tutkivat, miten asiakkaat arvioivat palvelun laa-

tua. Tutkimuksen tuloksena tutkijaryhmä loi kymmenen palvelun laadun osateki-

jän asteikon, joka toimi pohjana nykyaikana käytettävälle SERVQUAL-

menetelmälle. (Grönroos 2009, 114.) Alla kyseiset kymmenen alkuperäistä pal-

velun laadun osatekijää:  

 

1) Luotettavuus: johdonmukaisuus, moitteettomuus, luotettavuus, 

täsmällinen laskutus, yrityksen palvelun onnistuminen heti ensim-

mäisellä kerralla 

2) Reagointialttius: työntekijöiden halu ja valmius palvella asiakkaita 

3) Pätevyys: yrityksessä paljon tietotaitoa 

4) Saavutettavuus: yhteydenotto helppoa, aukioloaikojen sopivuus 

asiakkaalle, ei pitkää jonotusta tai odotusta  
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5) Kohteliaisuus: henkilökunnan käytöstavat moitteettomat, kun-

nioittava ilmapiiri, hyvä asenne, ystävällisyys, henkilökunnan ul-

koinen olemus siisti 

6) Viestintä: palvelu selostetaan, varmistetaan asiakkaan ymmärtä-

minen, kielivalinnat sopivia, hinta tuodaan selkeästi esille 

7) Uskottavuus: luotettavuus, uskottavuus, rehellisyys, maine 

8) Turvallisuus: asiakas ei koe olevansa uhattu, ei turhia riskejä eikä 

epäilyksiä, luotettavuus  

9) Asiakkaan ymmärtäminen ja tunteminen: aito pyrkimys ja halu 

ymmärtää asiakasta ja hänen tarpeitaan, yksilöllinen kohtelu  

10)  Fyysinen ympäristö: henkilökunnan ulkoinen olemus, toimitilojen 

siisteys, koneet, muut asiakkaat. (Grönroos 2009, 114–115.)  

 

Grönroosin teokseensa kokoaman, Berryn kollegoineen kehittämän SERVQUAL-

menetelmän avulla on mahdollista mitata asiakkaiden kokemaa palvelun laatua, 

ja juuri tätä menetelmää hyödynnetään sovellettuna tässä opinnäytetyössä 

(Grönroos 2009, 112). Grönroos painottaa, että SERVQUAL-menetelmää tulisi 

käyttää soveltaen kehittämällä omia, kulloiseenkin asteikkoon ja tilanteeseen par-

haiten sopivia attribuutteja (Grönroos 2009, 117). Hänen mukaansa palvelun 

laatu on edellisessä kappaleessa mainituista kymmenestä laadun osatekijästä 

jaettavissa vielä edelleen viiteen pienempään eri osa-alueeseen, joita ovat:  

 

1) Konkreettinen ympäristö, käsittäen yrityksen fyysiset toimitilat, 

laitteet ja henkilökunnan ulkoisen olemuksen 

2) Luotettavuus, tarkoittaen sitä, että asiakas saa jo heti ensimmäi-

sellä käyntikerrallaan virheetöntä ja täsmällistä palvelua riittävän 

nopeaksi kokemallaan aikataululla   

3) Reagointialttius: kuinka halukasta palveluyrityksen henkilökunta 

on auttamaan ja palvelemaan asiakasta sekä reagoimaan heidän 

pyyntöihinsä ja kysymyksiinsä 

4) Vakuuttavuus: työntekijät ovat kohteliaita ja ammattitaitoisia, 

osaavat vastata asiakkaan kysymyksiin; työntekijät luovat käytök-

sellään luottamuksen ja vakuuttavuuden ilmapiirin  
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5) Empatia: yritys ymmärtää asiakkaan ongelmat ja reagoi niihin, 

kohtelee asiakasta yksilönä ja kunnioittavasti; aukioloajat ovat 

sopivat (Grönroos 2009, 116). 

 

Näitä viittä osa-aluetta kuvataan ja tarkennetaan tavallisesti 22 attribuutilla, joiden 

avulla asiakasta pyydetään arvioimaan kokemaansa palvelun laatua väittämillä 

”täysin eri mieltä” ja ”täysin samaa mieltä” sekä näiden välimaastoon sijoittuvilla 

vaihtoehdoilla. Mitä heikomman arvosanan asiakas antaa attribuutille – esimer-

kiksi palvelun riittävälle nopeudelle – ja näin ollen ilmaisee tyytymättömyytensä 

palvelun osa-aluetta kohtaan, sitä heikommin hänen odottamansa ja kokemansa 

laatu kohtaavat. (Grönroos 2009, 116.)  

 

 

6 Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 

 

 

Asiakastyytyväisyyskysely lähetettiin lomakemuodossa (liite 2) kirjeitse tuhan-

nelle OVV Asuntopalveluiden Joensuun toimipisteen vuokranantajalle palautus-

kuoren ja saatekirjeen (liite 1) kanssa. Tuhannesta lomakkeesta palautui täytet-

tyinä 270 kappaletta tehden vastausprosentista 27,0%. Osa kyselylomakkeista 

palautui pari päivää määräajan umpeuduttua, mutta ne laskettiin mukaan lopulli-

seen vastausmäärään, sillä yliajalla saapuneita lomakkeita oli vain 17 ja näistä 

suurin osa postitettu muualta kuin Joensuusta.  

 

 

6.1 Taustatiedot 

 

Kaikkien kyselyyn vastanneiden vuokranantajien keski-ikä oli 63,81 vuotta ja 

suurimmat vastaajamäärä olivat ikävuosilta 77 (15 kappaletta), 70 (13 kappa-

letta), 66 (12 kpl) sekä 70, 68 ja 60 (kutakin 10 kpl). Naisvastaajien keski-ikä 

64,60 vuotta ja miesten 62,93 vuotta, eli valtaosa vuokranantajista on melko 

iäkkäitä. Naisista kyselyyn vastasivat eniten 70-vuotiaat (10 kpl), 71-vuotiaat (8 

kpl), 77-vuotiaat, 72-vuotiaat sekä 68-vuotiaat (kutakin 7 kpl). Miehistä puoles-

taan 77-vuotiaat (8 kpl), 75-vuotiaat (8 kpl), 66-vuotiaat (7 kpl), 74-vuotiaat sekä 
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73-vuotiaat (molempia 6 kpl). Kuviossa 3 ikäjakauma keskittyy selkeästi 69 ja 

77 ikävuoden välille, mutta yrityksellä on selkeästi myös nuorempiakin vuokran-

antajia.  

 

 

Kuvio 3. Kyselyn vastaajien ikäjakauma.  

 

Kyselyyn vastasi yhteensä 270 henkilöä, joista 125 oli miehiä ja 144 naisia. Yksi 

vastaaja ei vastannut sukupuoltaan koskevaan kysymykseen. Kuviossa 4 ha-

vainnollistetaan sukupuolten jakautumista kyselyyn vastanneiden vuokrananta-

jien kesken.  

  

 

Mies
46 %

Nainen
53 %

Ei vastausta
1 %

Sukupuolijakauma
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Kuvio 4. Kyselyn vastaajien sukupuolijakauma.  

 

Vastaajista valtaosa (59%, 142 kappaletta) asuu Joensuussa, 6,3% eli 17 hen-

kilöä Helsingissä ja 5,9% eli 16 henkilöä Kontiolahdella. Kuviossa 5 esitetään 

13 eniten mainittua paikkakuntaa ympyräkaaviona. Muut vastanneet henkilöt 

olivat kotoisin seuraavilta paikkakunnilta:  

 

- 10 vastaajaa: Liperi  

- 7 vastaajaa: Tohmajärvi 

- 5 vastaajaa: Kuopio, Polvijärvi, Vantaa  

- 4 vastaajaa: Espoo, Imatra  

- 3 vastaajaa: Lieksa, Rääkkylä, Tampere  

- 2 vastaajaa: Heinävesi, Juuka, Kajaani, Kiihtelysvaara, Kitee, Nur-

mes, Outokumpu, Savonlinna, Tuusula  

- 1 vastaaja: Eno, Hyvinkää, Ilomantsi, Isokyrö, Jyväskylä, Järven-

pää, Kirkkonummi, Koli, Lahti, Lappeenranta, Lieto, Lohja, Lu-

hanka, Pori, Siilinjärvi, Tuupovaara, Uimaharju, Valtimo, Ylämylly, 

Ylöjärvi   
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Kuvio 5. Kyselyn vastaajien asuinpaikkakunnat. 

 

 

6.2 Asiakassuhteet  

 

”Kuinka kauan olette olleet OVV Asuntopalveluiden asiakkaana?” -kysymykseen 

vastanneista 265 henkilöstä selkeä valtaosa (47,17%) on ollut OVV Asuntopal-

veluiden asiakkaana pidempään kuin 5 vuotta. Taulukossa 2 ja kuviossa 6 kuva-

taan asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneiden vuokranantajien asiakassuhtei-

den pituuksia OVV Asuntopalveluiden asiakkaina.  

 

Taulukko 2. Asiakassuhteen pituus OVV Asuntopalveluilla.  

 Vastaajien lukumäärä Prosentti 

Alle vuoden 34 12,83% 

1-3 vuotta 57 21,51% 

4-5 vuotta 49 18,49% 

Kauemmin 125 47,17% 

 

Joensuu; 
142 kpl

Helsinki; 
17

Kontiolahti; 16

Liperi; 10

Tohmajärvi; 7

Kuopio; 5

Polvijärvi; 5

Vantaa; 5

Espoo; 4 Imatra; 4
Lieksa; 3 Rääkkylä; 3

Tampere; 3

Vastaajien asuinpaikkakunnat
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Kuvio 6. OVV Asuntopalveluiden vuokranantajien asiakassuhteiden pituudet.  

 

Kysymykseen ”Kuinka monta asuntoa omistatte?” vastasi yhteensä 266 vuokran-

antajaa, joista valtaosa omisti joko yhden (76 vastaajaa) tai kaksi (77 vastaajaa) 

asuntoa. Huomattavan vastausmäärän sai myös ”7 tai useamman” -vaihtoehto, 

jonka valitsi 23 vuokranantajaa. Kolme asuntoa omisti 54 vastaajaa, neljä asun-

toa 16 vastaajaa, 5 asuntoa 14 vastaajaa ja 6 asuntoa 6 vastaajaa. Kuviossa 7 

on nähtävissä omistuksessa olevien asuntojen määrää kuvaava diagrammi.  

 

Kuvio 7. Kysymyksen ”Kuinka monta asuntoa omistatte?” vastausten jakauma.  

 

Seuraavana kysymyksenä asiakastyytyväisyyskyselyn lomakkeessa oli ”Kuinka 

monta asunnoistanne on/on ollut välityksessä OVV Asuntopalveluiden kautta?” 

ja tähän kysymykseen vastasi niin ikään 266 vuokranantaja-asiakasta. Valta-

osalla vastaajista, 160 kappaleella, on vastaushetkellä tai on aiemmin ollut yksi 

asunto välityksessä OVV Asuntopalveluiden kautta (kuvio 8).  
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Kuvio 8. Välityksessä olleiden asuntojen lukumäärä.  

 

Viides kysymys käsitteli erilaisia OVV Asuntopalveluiden palveluita (kuvio 9), ja 

kysymykseen vastanneista 268:sta selkeällä enemmistöllä (255 kappaletta, 

95,15%) on käytössään OVV Vuokravälityspalvelu, joka käsittää asunnon välittä-

misen ja markkinoinnin, vuokralaisen etsimisen, näyttöjen pitämisen, luottotieto-

jen tarkistamisen sekä vuokrasopimusten tekemisen. Toiseksi eniten vastauksen 

antaneet asiakkaat käyttivät OVV Kokonaispalvelua (12 kpl, 4,48%), jossa OVV 

Asuntopalvelut hoitaa edellä mainittujen asioiden lisäksi yhteydenpidon vuokra-

laisiin, muuttokatselmukset sekä monia muita normaalisti vuokranantajan vas-

tuulla olevia tehtäviä. 

 

Kuvio 9. Vastaukset kysymykseen ”Mitä OVV Asuntopalveluiden palvelua käy-

tätte?”  
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Kuudentena kyselylomakkeessa kysyttiin, aikooko vuokranantaja jatkossakin 

käyttää OVV Asuntopalveluiden tarjoamia palveluja. Kysymykseen vastasi 265 

vuokranantajaa, joista 93,21% (247 vastaajaa) aikoo jatkaa asiakassuhdettaan 

yrityksen kanssa. 10 vastaajaa ei aio jatkaa yhteistyötä OVV Asuntopalveluiden 

kanssa ja 13 vastaajaa ei ole enää asiakkaita (kuvio 10). Mikäli vuokranantaja 

valitsi vaihtoehdon ”en ole enää asiakas”, oli hänellä mahdollisuus kirjoittaa 

syynsä avoimeen vastauskenttään kysymyksen yhteydessä. Vuokranantajat an-

toivat seuraavia syitä:  

 

- Tuli maksulliseksi 

- Luopunut asunnoista 

- Kallis 

- Asunto myynnissä 

- Ehkä, jos tarvitsen myöhemmin 

- Olen myynyt asuntoni 

- Välityspalkkio korkea. Aion ottaa selvää edullisemmista välityspalk-

kioista, uusia palveluntarjoajia on tullut markkinoille.  

 

Vastaajilla oli myös mahdollisuus valita vaihtoehto ”en ole enää OVV:n asiakas” 

ja kirjoittaa vastauksen yhteyteen käsin syynsä asiakassuhteen päättymiselle. 

Näitä syitä olivat:  

 

- Ei yksiöitä 

- Kallis 

- Myin talon pois 

- Myin asunnon pois 

- Tein uuden vuokrasopimuksen uuden vuokralaisen kanssa 

- Asunnon myynti onnistui 

- Sain toista kautta vuokralaisen 

- Luovuin asunnoista 

- Asia ei ole nyt ajankohtainen 

- Olen myynyt asuntoni tänä vuonna 

- Ei tarvetta 
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Kuvio 10. Vuokranantajien asiakassuhteen jatkumisen todennäköisyys.  

 

Seuraavaksi kysyttiin, mitä kautta vuokranantaja-asiakas kuuli OVV Asuntopal-

veluista. Kysymykseen vastasi 268 vuokranantajaa, joista suurin osa (92 vastaa-

jaa, 34,33%) oli löytänyt OVV Asuntopalveluiden palvelut jonkun tuttavansa suo-

sittelemana. 85 vastaajaa puolestaan oli huomannut OVV Asuntopalveluiden 

mainoksen jossakin sanomalehdessä ja osa päätynyt poikkeamaan toimistolla 

kävellessään kaupungilla (kuvio 11). Vastausvaihtoehtona oli myös ”joku muu, 

mikä”, jonka yhteydessä vastaajalla oli mahdollisuus kirjoittaa oma vastauk-

sensa. Asiakkaiden antamat vastaukset olivat seuraavat:  

 

- En muista, olen käyttänyt OVV:ta ainakin 15 vuotta 

- Lemminkäiseltä, rakennuttajalta 

- Opiskelijapoikani vuokrasi asunnon aikoinaan OVV:n kautta ja ajat-

telin, että OVV palvelee myös toisinpäin -> vuokranantajaksi  

- En muista 

- Ostella Oy 

- Aikaisemmin asiakkaana v. 2000-2004 

- Radiomainos 

- Radio Iskelmä Rex 

- Perinnönjaon kautta 

- Asunnot peritty sedältä, setä käyttänyt OVV:ta 

- Joensuun Elli 

- TV-mainokset   
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Kuvio 11. Väylät, joita kautta asiakas saanut tietää OVV Asuntopalveluista.  

 

Kahdeksantena kyselylomakkeessa haluttiin selvittää, mitä vuokranantajat arvos-

tavat eniten OVV Asuntopalveluissa. Ylivoimaisesti eniten ääniä – 156 ääntä 238 

vastauksesta, 65,55% – sai OVV Asuntopalveluiden hyvä asiakaspalvelu, mutta 

myös helppo tavoitettavuus ja asiakkaan huomiointi nousivat korkealle asiakkai-

den arvostusta mitatessa (kuvio 12). Myös tässä kysymyksessä oli vastausvaih-

toehtona ”jotain muuta, mitä?” ja vastaajilla oli mahdollisuus kertoa omin sanoin, 

mitä he arvostavat eniten OVV Asuntopalveluissa. Vuokranantajat antoivat seu-

raavia vastauksia:  

 

- Toimivuus, helppous 

- Kokonaispalvelu 

- Helppous 

- Asunnon vuokraamisen nopeus  

- Paikallisuus 

- Luotettava vuokralaissuhde 

- Nopeus asiakashankinnassa 

- Varmuus 

- Vuokralainen löytyy tehokkaammin kuin itse etsien 

- Kokonaisvaltaisuus 
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Kuvio 12. Kysymyksen ”Mitä arvostatte eniten OVV Asuntopalveluissa?” vastaus-

ten jakautuminen.  

 

Seuraavaksi lomakkeessa kysyttiin, millä tavalla vuokranantaja-asiakas asioi 

mieluiten OVV:n kanssa. Kysymykseen vastasi 270:sta vastaajasta yhteensä 

241, ja suurin osa heistä asioi OVV Asuntopalveluiden kanssa mieluiten joko käy-

mällä paikan päällä toimistolla (133 vastaajaa, 55,19%) tai puhelimitse (125 vas-

taajaa, 51,87%). Myös sähköposti oli suosittu vaihtoehto (kuvio 13). 

 

 

Kuvio 13. Asiakkaiden mieluisimmat asiointitavat.  

 

”Ollaanko teihin riittävän usein yhteydessä OVV:n taholta” -kysymykseen vastasi 

yhteensä 231 vuokranantajaa, joista 224 vastaajaa eli 96,97% vastasi ”kyllä” ja 8 

vastaajaa ”ei” (kuvio 14). Mikäli asiakas valitsi ”ei”-vaihtoehdon, oli hänellä mah-

dollisuus perustella vastauksensa vaihtoehdon yhteyteen. Asiakkaat vastasivat 

näin:  
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- Ei ole ollut tarvetta 

- Ei ole olleet yhteydessä sopimuksen jälkeen 

- Kun asunnon vuokraaminen kesti, olisin toivonut jotain väliaikatie-

toja 

- Ei ole koskaan kysytty, toimiiko vuokrasuhde 

- Väliaikatiedot, kun esim. myymässä asuntoa, kun kumminkin mak-

setaan  

  

 

Kuvio 14. Vuokranantaja-asiakkaiden näkemys siitä, ollaanko OVV Asuntopalve-

luilta riittävästi yhteydessä vuokranantajiin.   

 

 

6.3 Lähestyttävyys, asiakaspalvelu ja hinta-laatusuhde   

 

Seuraavaksi vuokranantajia pyydettiin arvioimaan OVV Asuntopalveluiden hen-

kilökunnan lähestyttävyyttä, asiakaspalvelua ja hinta-laatusuhdetta kouluarvosa-

noilla 10-4, joista 10 on kiitettävä ja 4 hylätty. Ensimmäisenä selvitettiin, minkä 

kouluarvosanan asiakkaat antaisivat OVV:n henkilökunnan lähestyttävyydelle 

(taulukko 3). Kysymykseen vastasi 241 vastaajaa, ja heistä suurin osa koki hen-

kilökunnan joko erittäin tai todella helposti lähestyttäväksi tehden keskiarvosta 9, 

mutta pari vastausta poikkesi enemmistön mielipiteistä. 

  

Taulukko 3. OVV Asuntopalveluiden henkilökunnan lähestyttävyys.  

 10 9 8 7 6 5 4  Keskiarvo 

Kiitettävä 59 130 47 4 0 0 1 Hylätty 9 

 

 

Vuokranantajat olivat niin ikään erittäin tyytyväisiä saamaansa asiakaspalveluun 

(taulukko 4), mutta 240 vastaajan joukkoon mahtui pari tyytymätöntä asiakasta. 
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Yhteensä 97,49% kysymykseen vastanneista vastasi olevansa joko erittäin tyy-

tyväinen (10), todella tyytyväinen (9) tai hyvin tyytyväinen (8) saamaansa asia-

kaspalveluun.  

 

Taulukko 4. Tyytyväisyys asiakaspalveluun.  

 10 9 8 7 6 5 4  Keskiarvo 

Kiitettävä 62 126 46 4 1 0 1 Hylätty 9 

 

 

Heikoimman keskiarvon saavutti hinta-laatusuhde, jossa vastaukset jakautuivat 

selkeimmin suuremmalle vastausvälille (taulukko 5). Kysymykseen vastanneista 

241 vuokranantajasta 80,91% vastasi olevansa joko erittäin, todella tai hyvin tyy-

tyväinen OVV:n hinta-laatusuhteeseen tehden vastausten keskiarvosta 8,21.  

 

Taulukko 5. OVV Asuntopalveluiden hinta-laatusuhde.  

 10 9 8 7 6 5 4  Keskiarvo 

Kiitettävä 19 79 97 30 13 1 2 Hylätty 8,21 

 

 

6.4 Likert-asteikon kysymykset   

 

Seuraava kysymysten joukko koostui SERVQUAL-menetelmää ja Likert-asteik-

koa yhdistelemällä tehdyistä yritystä, asiakaspalvelua, luotettavuutta ja toimitiloja 

koskevista kysymyksistä, joissa vastaajaa pyydettiin valitsemaan sopivin vaihto-

ehto väittämille välillä 5-1, jossa vastausvaihtoehto 5 tarkoitti, että vastaaja on 

väitteen kanssa täysin samaa mieltä ja 1 vastaajan olevan täysin eri mieltä.  

 

Ensimmäisenä pyydettiin arvioimaan yrityksen toimistotilojen siisteyttä ja viihtyi-

syyttä (taulukko 6). Suurin osa, 104 vastaajaa 221 vastaajasta, oli väitteen 

kanssa osittain samaa mieltä ja valitsi vastausvaihtoehdoksi numeron 4. Täysin 

samaa mieltä väitteen kanssa vastaajista oli 80 kappaletta.   

 

Taulukko 6. Väittämä: yrityksen toimistotilat ovat siistit ja viihtyisät. 

 5 4 3 2 1  Keskiarvo 

Täysin samaa mieltä 80 104 37 0 0 Täysin eri mieltä 4,19 
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Toisena vuokranantajaa pyydettiin arvioimaan OVV Asuntopalveluiden palvelu-

jen soveltuvuutta hänen omiin tarpeisiinsa (taulukko 7). 241 vastaajasta jopa 

56,85% (137 vastaajaa) oli sitä mieltä, että yrityksen palvelut sopivat heidän tar-

peisiinsa täysin.  

 

Taulukko 7. Väittämä: yrityksen tarjoamat palvelut soveltuvat tarpeisiini. 

 5 4 3 2 1  Keskiarvo 

Täysin samaa mieltä 137 89 15 0 0 Täysin eri mieltä 4,51 

 

Kolmantena vastaajalta haluttiin selvittää hänen mielipiteensä OVV Asuntopalve-

luiden Joensuun toimipisteen aukioloajoista ja niiden sopivuudesta vuokrananta-

jan itsensä aikatauluihin (taulukko 8). Kysymykseen vastasi 235 vuokranantajaa, 

joista 54,89% oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa ja 37,87% osittain samaa 

mieltä. OVV Asuntopalveluiden Joensuun toimipiste on avoinna maanantaista 

torstaihin kello 9-17 välisenä aikana ja perjantaisin kello 9-16. Koska valtaosa 

vuokranantaja-asiakkaista on varttuneempaa väestöä, sopivat aikataulut heille 

hyvin, sillä monet heistä eivät ole tuona aikana esimerkiksi töissä. Nuoremmalle-

kaan asiakaskunnalle, joka hoitaa asiansa mieluummin puhelimitse tai sähköpos-

titse, eivät aukioloajat tuota tulosten perusteella ylitsepääsemättömiä esteitä.  

 

Taulukko 8. Väittämä: aukioloajat ovat minulle sopivat.   

 5 4 3 2 1  Keskiarvo 

Täysin samaa mieltä 129 84 20 2 0 Täysin eri mieltä 4,45 

 

Aukioloaikojen jälkeen vuokranantajilta kysyttiin asiakaspalvelun nopeudesta 

(taulukko 9). Vastaukset jakautuivat erittäin selkeästi 241 vastaajan keskuu-

dessa, ja täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa vastaa-

jista oli yhteensä 97,1%.  

 

Taulukko 9. Väittämä: saan työntekijöiltä palvelua nopeasti.   

 5 4 3 2 1  Keskiarvo 

Täysin samaa mieltä 130 104 7 0 0 Täysin eri mieltä 4,51 
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Asiakaspalvelun laadukkuutta ja asianmukaisuutta (taulukko 10) käsittelevään 

kysymykseen vastasi 267 vuokranantajaa, joista yhteensä 96,25% oli joko täysin 

tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa. OVV Asuntopalveluiden asiakaspal-

velun laatu on saatujen vastausten perusteella erittäin hyvää.  

 

Taulukko 10. Väittämä: saamani palvelu on asianmukaista ja laadukasta.  

 5 4 3 2 1  Keskiarvo 

Täysin samaa mieltä 136 121 10 0 0 Täysin eri mieltä 4,47 

 

Taulukossa 11 olevien tulosten mukaan 262 vastaajasta 97 kappaletta (37,02%) 

koki olonsa tärkeäksi asioidessaan OVV Asuntopalveluilla, ja 107 vastaajaa 

(40,84%) oli osittain samaa mieltä väitteen kanssa. Puolestaan 4 vastaajaa 

(1,53%) oli osittain eri mieltä ja 1 vastaaja (0,38%) täysin eri mieltä väitteestä 

tehden keskiarvosta 4,13.   

 

Taulukko 11. Väittämä: koen oloni tärkeäksi asioidessani OVV Asuntopalveluilla.  

 5 4 3 2 1  Keskiarvo 

Täysin samaa mieltä 97 107 53 4 1 Täysin eri mieltä 4,13 

 

Kysymyksessä numero 21 kysyttiin, tunnistetaanko vuokranantaja-asiakkaan tar-

peet OVV Asuntopalveluilla asioidessa ja saako asiakas yksilöllistä apua. Tau-

lukkoon 12 koottujen vastausten perusteella voidaan sanoa, henkilökunta tunnis-

taa asiakkaiden tarpeet melko hyvin. Kysymykseen vastanneista 264 

vuokranantajasta 86,36% oli joko täysin tai osittain samaa mieltä väitteen kanssa 

ja 13,26% ei osannut sanoa mielipidettään.  

 

Taulukko 12. Väittämä: tarpeeni tunnistetaan ja saan yksilöllistä apua.  

 5 4 3 2 1  Keskiarvo 

Täysin samaa mieltä 104 124 35 1 0 Täysin eri mieltä 4,25 

 

Seuraavaksi lomakkeen avulla haluttiin selvittää, kuinka tervetulleiksi asiakkaat 

itsensä kokevat asioidessaan OVV Asuntopalveluiden toimistolla. 254 vastaa-

jasta 139 eli 54,72% oli täysin samaa mieltä ja 38,98% osittain samaa mieltä väit-

tämän kanssa. 14% eli 99 kappaletta vastaajista ei osannut sanoa ja 0,79% eli 

kaksi vastaajaa oli osittain eri mieltä väitteen kanssa. (Taulukko 13.) 
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Taulukko 13. Väittämä: koen oloni tervetulleeksi asioidessani OVV:n toimistolla.  

 5 4 3 2 1  Keskiarvo 

Täysin samaa mieltä 139 99 14 2 0 Täysin eri mieltä 4,48 

 

246 vastaajasta yhteensä 183 vuokranantajaa (74,39%) oli joko osittain tai täysin 

samaa mieltä väitteen ”toimisto erottuu katukuvasta ja sinne on helppo tulla” 

kanssa. Vastaajista 2,44% oli osittain eri mieltä, ja yksi vastaajista kirjoitti perus-

teluksi heikolle pisteytykselleen ikkunoiden mainostarrojen huomaamattomuu-

den. (Taulukko 14.) 

 

Taulukko 14. Väittämä: toimisto erottuu katukuvasta ja sinne on helppo tulla.  

 5 4 3 2 1  Keskiarvo 

Täysin samaa mieltä 74 109 57 6 0 Täysin eri mieltä 4,02 

 

Seuraavaksi vuokranantajia pyydettiin kertomaan mielipiteensä siitä, kuinka hel-

posti he tarvittaessa saavat lisätietoa heitä askarruttaviin kysymyksiin (taulukko 

15). Kysymykseen vastasi 264 vuokranantajaa, joista selkeä enemmistö, 241 

vastaajaa (91,29%), oli joko täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa ja 

2 vastaajista (0,76%) oli osittain eri mieltä. OVV Asuntopalveluihin on helppoa 

olla yhteydessä, ja aiemmassa kohdassa arvostusta mitatessa vaihtoehtona oli-

kin helppo tavoitettavuus, sillä toimistoon saa yhteyden joko sähköpostitse, pu-

helimitse, tekstiviestitse, kirjeitse tai käymällä paikan päällä toimistolla.  

 

Taulukko 15. Väittämä: saan tarvittaessa lisätietoa minua askarruttaviin kysymyk-

siin.  

 5 4 3 2 1  Keskiarvo 

Täysin samaa mieltä 132 109 21 2 0 Täysin eri mieltä 4,41 

 

Viimeisenä pisteytettävänä kysymyksessä lomakkeessa pyydettiin arvioimaan 

vuokranantajan ja vuokravälitysyrityksen välistä luottamuksen tasoa. Väittämään 

”koen nauttivani molemminpuolista luottamusta OVV Asuntopalveluiden kanssa 

asioidessani” reagoi 262 vastaajaa, joista 93,89% (246 vastaajaa) oli väittämän 

kanssa joko täysin tai osittain samaa mieltä. Kolme (1,15%) kysymykseen vas-

tanneista vuokranantajista oli väittämän kanssa osittain eri mieltä. (Taulukko 16.) 
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Taulukko 16. Väittämä: koen nauttivani molemminpuolista luottamusta OVV 

Asuntopalveluiden kanssa asioidessani.  

 5 4 3 2 1  Keskiarvo 

Täysin samaa mieltä 134 112 13 3 0 Täysin eri mieltä 4,44 

 

 

6.5 Yhteistyökumppani Dividend Houseen liittyvät kysymykset   

 

Kyselylomakkeessa kysyttiin vuokranantajilta myös kiinnostuksesta asuntosijoit-

tamista ja osinkosijoittamiseen keskittyvästä rahastoyhtiö Dividend Housea koh-

taan. Kuviossa 15 tulee ilmi asuntosijoittamisesta kiinnostuneiden vastaajien lu-

kumäärä, joka oli 268 vastaajasta yhteensä 19 kappaletta. 

 

 

Kuvio 15. Asuntosijoittamisesta kiinnostuneet vuokranantajat.  

 

Toinen Dividend Housea koskeva kysymys liittyi siihen, olisivatko vuokranantajat 

halukkaita kuulemaan lisää Dividend Housesta ja kirjoittamaan yhteystietonsa 

vastauksensa viereen rahastoyhtiön edustajalle luovutettaviksi. Kysymykseen 

vastasi 266 vuokranantaja-asiakasta, joista 4 halusi yhteystietonsa välitettävän 

rahastoyhtiön edustajalle, mutta vain kolme heistä antoi yhteystietonsa (kuvio 

16). Vastaajien anonymiteetin säilyttämiseksi heidän nimensä ja yhteystietonsa 

eivät tulleet osaksi tätä opinnäytetyötä.  

 

Kuvio 16. Yhteystietojensa antaneiden lukumäärä.   
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6.6 Avoimen palautteen kenttä   

 

Avoimen palautteen osiossa pääasiassa kehuttiin OVV Asuntopalveluilta saatua 

palvelua ja toivotettiin hyvää jatkoa ja iloa työpäiviin, mutta suurimmaksi kehittä-

misen kohteeksi vuokranantajien keskuudessa muodostui hinta-laatusuhde, sillä 

osan vastaajista mukaan välityspalkkio oli liian korkea. Osa vastaajista ehdotti, 

että usein asioiville ja paljon asuntoja omistaville vuokranantajille annettaisiin 

alennusta välityspalkkioista.  

 

Osa vastaajista mainitsi avoimen palautteen osiossa, ettei ”en osaa sanoa” ollut 

vaihtoehtona. Tämä oli tarkoituksellista ja psykologinen keino, sillä kyselyllä py-

rittiin saamaan vastaajat valitsemaan mahdollisimman totuudenmukainen vaihto-

ehto. ’En osaa sanoa’ -vaihtoehtoa korvaava pistemäärä olisi kuitenkin tässä ta-

pauksessa vaihtoehto 3 välillä 5-1, mutta niitä ei tuloksissa onneksi ollut montaa. 

Osa vastaajista jätti myös vastaamatta toimistoa koskeviin kysymyksiin, mutta 

tällä ei ollut varsinaista vaikutusta kyselyn lopputuloksiin. Vastaajat olivat jättä-

neet vastaamatta kyseisiin kysymyksiin siksi, etteivät joko olleet koskaan käyneet 

toimistolla tai viime käynnistä oli jo kulunut pitkä aika. Kaikki avoimen palautteen 

kenttään tulleet palautteet (72 kappaletta) löytyvät opinnäytetyön lopusta liit-

teestä numero 3.   

 

 

6.7 Tulosten yhteenveto  

 

OVV Asuntopalveluiden vuokranantajat koostuvat suurimmalta osin iäkkääm-

mästä väestöstä (keski-ikä 63,81 vuotta) ja kyselyyn vastasi miehiä (125 kpl, 

46,30%) ja naisia (144 kpl, 53,33%) melko tasaväkisesti. Suurin osa kyselyyn 

vastanneista vuokranantajista asuu tällä hetkellä Joensuussa (52,59%), mutta 

vastaajia oli ympäri Suomea. Huomattava ja toiseksi suurin osuus vuokranantaja-

asiakkaista asuu tällä hetkellä Helsingissä (17 kappaletta, 6,3%). 

 

Pääasiallisesti vuokranantajat olivat tyytyväisiä saamaansa palvelun laatuun 

sekä kokivat OVV Asuntopalveluiden tarjoamat palvelut itselleen sopiviksi. Sel-
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keästi eniten vuokranantaja-asiakkaissa tyytymättömyyttä herätti hinta-laatu-

suhde sekä toimiston erottuminen katukuvasta. Kolmanneksi eniten erimielisyyttä 

herätti kysymys, jossa pyydettiin arvioimaan, kuinka tärkeäksi asiakas koki it-

sensä asioidessaan OVV Asuntopalveluiden toimistolla.  

 

 

7 Johtopäätökset ja pohdinta 

 

 

Kyselyn johtopäätökset 

Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneiden vuokranantajien keski-ikä on suhteel-

lisen korkea (63,81 vuotta), joka selittynee henkilön varallisuuden ja kiinnostuk-

sen asuntosijoittamista kohtaan kasvamisella samaan aikaan, kun ikää tulee li-

sää. Kirjekysely oli sekä toimeksiantajan että itseni mielestä hyvä toteuttamistapa 

kyselylle, sillä OVV Asuntopalveluiden asiakaskunta koostuu varttuneemmasta 

väestöstä. Toinen syy kirjekyselylle oli henkilökohtaisuus – sähköposti ei välttä-

mättä herätä samanlaista henkilökohtaisuuden tunnetta kuin kirjeposti. Nuorem-

malle asiakaskunnalle olisi toisaalta voinut lähettää kyselylinkin Webropoliin säh-

köpostitse, mutta mielestäni kirjepostiin tulee vastattua suuremmalla 

todennäköisyydellä, sillä sähköpostitse laitettu kyselylinkki hukkuu helposti muun 

sähköpostin joukkoon, kirjeitä puolestaan tulee nykyään harvemmin.  

 

Useampi vastaaja kirjasi hämmentyneisyytensä lomakkeen kysymyksen numero 

20 vierelle, jossa pyydettiin arvioimaan sitä, kuinka tärkeäksi asiakas tuntee 

olonsa OVV Asuntopalveluilla asioidessaan. Valitsin tämän kysymyksen mukaan 

kyselylomakkeeseen siksi, että mielestäni asiakkaan tulee tuntea itsensä tärke-

äksi, sillä kyseessä on palveluala ja vuokranantaja maksaa välitysyritykselle palk-

kion asuntonsa välittämisestä. Yritys on olemassa vuokranantajia varten – mikäli 

asuntoja ei ole, ei ole vuokralaisiakaan.  

 

Kyselyyn vastanneiden vuokranantajien tyytyväisyyden taso oli korkea, mikä oli 

positiivinen uutinen. Myös korkea vastausprosentti (27%) ilahdutti itseäni kyselyn 

tekijänä ja tulosten läpikäyjänä, sillä tekemäni työ tuotti tulosta. Tästä on hyötyä 

myös yritykselle, sillä OVV Asuntopalvelut sai kyselyn tekemisen myötä kattavan 
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katsauksen asiakaspalvelun ja asiakastyytyväisyyden nykytilanteesta. Vastaus-

ten konkreettinen käsitteleminen ja syöttäminen Webropol-ohjelmaan antoi itsel-

leni kaikessa työmäärässään paljon, sillä oppimisprosessi voimistui tätä kautta 

aivan toisella tavalla kuin mitä pelkkien Webropoliin tulleiden vastausten analy-

sointi ja lukeminen olisi antanut. Prosessina opinnäytetyö oli melko työläs kirje-

kyselyn vuoksi, mutta antoisa. Opin omista työskentelytavoistani sen, että työs-

kentelen mieluusti useampana päivänä monen tunnin jaksoissa ja pidän 

lepopäiviä välissä.  

 

Vertailu aiempiin tutkimuksiin 

Aiempiin OVV Asuntopalveluiden toimeksiantoina tehtyihin tutkimuksiin verrat-

tuna oma tutkimukseni oli laaja-alaisempi ja keskittyi pelkästään asiakastyytyväi-

syyteen sekä palvelun odotetun ja koetun laadun välisiin eroihin. Korhosen 

(2017) tutkimuksessa tutkittiin OVV Asuntopalveluiden asiakkuuksia sekä sivut-

tiin asiakastyytyväisyyttä. Korhosen tutkimustulosten mukaan OVV Asuntopalve-

luiden vuokranantaja-asiakkaiden keski-ikä oli melko korkea ja kyselyyn vastasi-

vat eniten yli 61-vuotiaat, 59,7% (Korhonen 2017, 24). Samassa tutkimuksessa 

tulleita seikkoja olivat myös omistusasuntojen määrä, joka Korhosen (2017, 25) 

tutkimuksessa oli mediaaniltaan 2–3 omistusasuntoa. Kyselyyn vastanneista 

22,7% koki OVV Asuntopalveluiden välityspalkkion liian suurena (Korhonen 

2017, 25), mikä tulee negatiivisena seikkana ilmi myös omassa tutkimuksessani.  

 

Korhosen tutkimustuloksista on lisäksi pääteltävissä asiakkaiden erittäin korkea 

asiakastyytyväisyys, sillä kyselyyn vastanneista 81,8% oli joko erittäin tyytyväisiä 

tai todella tyytyväisiä saamaansa asiakaspalveluun OVV Asuntopalveluilla. Asi-

akkaat olivat vuonna 2017 toteutetussa kyselyssä hyvin tyytyväisiä myös yhtey-

denpitoon; 74,4% oli joko erittäin tyytyväisiä tai todella tyytyväisiä. (Korhonen 

2017, 29–30.) Korhosen tutkimustuloksiin verrattuna positiivista kehitystä yhtey-

denpidossa on tapahtunut, sillä vuoteen 2017 verrattuna vuokranantajien tyyty-

väisyys OVV Asuntopalveluiden yhteydenpitoon on noussut 22,57 prosentilla 

vuoden 2017 74,4 prosentista tämän vuoden 96,97 prosenttiin.  
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Mitä olisin tehnyt toisin? 

Mikäli aloittaisin kyselylomakkeen tekemisen alusta, kirjoittaisin selkeästi ensim-

mäisen sivun olevan kaksipuolinen, sillä osa vastaajista ei ollut huomannut sitä 

ja jätti toisen puolen tyhjäksi. Näiden vastaajien lukumäärä oli kuitenkin melko 

pieni, eikä se vaikuttanut merkittävästi kyselyn lopputulemaan. Asiakasrekisterin 

osoitetietojen ajankohtaisuus ja niiden tarkastaminen tuotti niin ikään pieniä han-

kaluuksia. Muutama kyselylomakkeista tuli takaisin, sillä muutaman asiakkaan 

osoitetietoja ei oltu päivitetty OVV Asuntopalveluiden rekisteriin joko siitä syystä, 

ettei vuokranantaja ollut ilmoittanut uutta osoitettaan tai siksi, ettei vuokranantaja 

ollut enää asiakas OVV Asuntopalveluilla. Näiden palautuneiden kyselyiden vir-

heelliset osoitetiedot korjattiin järjestelmään ja osa lomakkeista lähetettiin vuok-

ranantajille uudelleen korjatuilla osoitetiedoilla.  

 

Jatkotutkimusmahdollisuudet  

Asiakastyytyväisyyskyselyiden tekeminen on yritykselle tärkeää, ja kyselyitä tuli-

sikin mielestäni tehdä jatkossa säännöllisesti, jotta tyytyväisyyden tasoa voitaisiin 

tarkkailla mahdollisimman reaalisesti ja reaaliaikaisesti. Hyvä aikaväli kyselyn to-

teuttamiselle olisi resurssien mukaan vuosittain tai vähintään joka toinen vuosi, 

ja kohderyhmänä voisi olla mahdollisimman samankaltainen joukko kuin omassa 

kyselyssäni – kaikki OVV Asuntopalveluiden rekisteristä löytyvät vuokranantajat. 

Kyselylomakkeiden mieltäisin olevan samankaltaisia, sillä jotta vastauksia voitai-

siin vertailla keskenään, tulisi pohjan olla mahdollisimman yksiselitteinen ja sa-

manlainen kyselyiden toistuessa. Kyselyiden tuloksia olisi hyvä säilyttää tietyssä 

samassa paikassa, josta niitä voitaisiin tarvittaessa helposti tarkastella ja vertailla 

toistensa kanssa. Tulokset voisivat olla esimerkiksi Word-tiedostoina OVV Asun-

topalveluiden yhteisessä sähköisessä kansiossa sekä mahdollisesti myös tulos-

tetussa muodossa.  

 

Aiemmin on tutkittu myös OVV Asuntopalveluiden vuokralaisten asiakastyytyväi-

syyttä, jota niin ikään olisi hyvä tutkia säännöllisesti. Vuokralaisia kuitenkin on 

määrällisesti niin paljon, ettei rekisteristä nimien poimiminen olisi välttämättä par-

hain mahdollinen vaihtoehto, vaan kyselyä varten voisi poimia esimerkiksi viimei-

sen vuoden tai kahden aikana tehdyistä vuokrasopimuksista kyselyyn vastaavien 
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vuokralaisten sähköpostiosoitteet ja lähettää kysely Webropol-linkkinä, jolloin 

kustannukset olisivat pienemmät kuin kirjekyselystä muodostuvat kustannukset.  

 

Kehittämiskohteet ja -ideat 

Kehittämiskohteina usea vastaaja mainitsi hinta-laatusuhteen, ja näkisin mahdol-

lisuutena ketjulle kanta-asiakasohjelman perustamisen. Kauan asiakkaina olleet 

ja paljon asuntoja OVV Asuntopalveluiden kautta välitykseen tarjoavat vuokran-

antaja-asiakkaat saattaisivat kokea positiiviseksi kanta-asiakkuuden ja sen mu-

kanaan tuomat edut. Kanta-asiakasohjelmassa voisi olla ehtona tietty ajanjakso 

asiakkaana tai asuntojen tietty lukumäärä.  

 

Vaihtoehtona olisi myös aloittaa puhtaalta pöydältä ja selvittää, ketkä vuokranan-

tajista olisivat halukkaita ryhtymään kanta-asiakkaiksi esimerkiksi pientä vuosi-

maksua vastaan, joka sisällyttäisi mahdollisen kanta-asiakaskortin, jota näyttä-

mällä tai siitä mainitsemalla voisi saada alennusta välityspalkkioista. OVV 

Asuntopalveluiden henkilökunta voisi tarkastaa vuokranantajan henkilöllisyyden 

kortista helposti ja tämän lisäksi tieto kanta-asiakkuudesta olisi kirjattuna sähköi-

sesti OVV Asuntopalveluiden intraan. Kanta-asiakkaille voisi olla olemassa myös 

tiettyjä kampanjoita kerran tai pari vuodessa sekä mahdollisuus osallistua erilai-

siin asiakastapahtumiin.  

 

Toisena kehittämiskohteena kyselystä nousi esiin toimiston erottuminen Joen-

suun katukuvasta etenkin teippaustensa puolesta. Tämän voisi muuttaa esimer-

kiksi selvittämällä, olisiko ketjulla tarjolla mahdollisesti uusia, erottuvampia ikku-

nateippauksia tai markiisia, jonka voisi toimitilan vuokranantajan suostumuksella 

vaihtaa ketjun brändiin ja imagoon sopivammaksi, esimerkiksi sinivalkoiseksi. 

Ständin pitäminen toimiston ulkopuolella oven lähettyvillä edesauttaa asiakkai-

den saapumista toimistolle, mutta sen suhteen asia on jo kunnossa.  
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Saatekirje vuokranantajille 
 

Hyvä vuokranantaja!   

 

 

Olen Karelia-ammattikorkeakoulun viimeisen vuoden tradenomiopiskelija Mira Rossi ja 

toteutin OVV Asuntopalvelut Joensuun toimistossa opintoihini kuuluvan harjoittelujak-

son kevään ja kesän 2018 aikana. Tällä hetkellä teen opinnäytetyötäni toimeksiantona 

OVV Asuntopalveluilta, ja toivoisinkin Teitä vastaamaan ohessa olevaan kyselyyn. 

Opinnäytetyöni aihe on Asiakastyytyväisyyskysely OVV Asuntopalveluiden vuok-

ranantajille. Kyselyn tavoitteena on kartoittaa OVV Asuntopalveluiden asiakkaiden 

tyytyväisyyttä sekä odotettua ja koettua palvelun laatua.  

 

Toivon Teitä täyttämään kyselyn huolellisesti sekä lukemaan ohjeet tarkasti. Kysely to-

teutetaan anonyymisti ja täysin vapaaehtoisesti, eikä kyselystä saatuja tietoja luovuteta 

eteenpäin. Lomakkeet säilytetään 6 kuukautta, jonka jälkeen ne tuhotaan. Käsittelen 

kaikki saamani vastaukset itsenäisesti ja luovutan vain kootun datan toimeksiantajalle 

sekä kirjaan sen lopulliseen opinnäytetyöhöni, jonka on määrä olla valmis joulukuussa 

2018. Tämän jälkeen opinnäytetyö on ilmaiseksi luettavissa Theseus-julkaisuarkistossa. 

  

Osoitteenne on saatu OVV Asuntopalveluiden asiakasrekisteristä. Kyselyn lisäksi tässä 

kirjekuoressa on mukana palautuskuori (postimaksu maksettu), jolla voitte palauttaa 

täytetyn kyselylomakkeen. Palautusaikaa kyselylle on 2.11. saakka.   

 

 

Ystävällisin terveisin ja mukavaa syksyä toivottaen, 

Mira Rossi  
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Kyselylomake 
 

 

Asiakastyytyväisyyskysely OVV Asuntopalveluiden vuokranantajille 
 
 
 
Kysely toteutetaan täysin anonyymina, eikä antamianne tietoja voi yksilöidä. 
Voitte halutessanne perustella antamianne vastauksia kyselyn lopussa olevaan 
avoimen palautteen osioon. 

 
 
 
1. Taustatiedot vastaajasta 
 
Ikä  
Sukupuoli  
Asuinpaikkakunta 

 
 
2. Kuinka kauan olette olleet OVV Asuntopalveluiden asiakkaana? 
 
□ Alle vuoden     □ 1-3 vuotta     □ 4-5 vuotta     □ Kauemmin 

 
 
3. Kuinka monta asuntoa omistatte? 
 
□ 1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 6     □ 7 tai useamman 

 
 
4. Kuinka monta asunnoistanne on/on ollut välityksessä OVV Asuntopalveluiden 
kautta? 
 

□ Ei yksikään    □ 1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 6     □ 7 tai useampi    □ Kaikki 

 
 
5. Mitä OVV Asuntopalveluiden palvelua käytätte? 
 
□ OVV Vuokravälityspalvelu    □ OVV Kokonaispalvelu   □ OVV Myyntipalvelu     

□ OVV Vuokravalvonta    □ Joku muu, mikä? ___________________________________ 

 
 
6. Aiotteko jatkossakin käyttää OVV:n tarjoamia palveluja? 
 
□ Kyllä 

□ En, miksi? _____________________________________________________________ 

□ En ole enää OVV:n asiakas, miksi?  _________________________________________ 

 
 
7. Mitä kautta kuulitte OVV Asuntopalveluista? 
 

□ Sanomalehti (Karjalan Heili/Karjalainen/joku muu) 

□”Puskaradio” (joku suositteli) 

□ Huomasin katukuvassa ja tulin käymään toimistolla 
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□ OVV:n verkkosivut 

□ Tori.fi 

□ Oikotie.fi 

□ Etuovi.com 

□ Google 

□ Joku muu, mikä?  

 
 
8. Mitä arvostatte eniten OVV Asuntopalveluissa? 
 

 □ Hyvää asiakaspalvelua □ Asiakkaan huomioimista □ Hinta-laatusuhdetta  
 

 □ Helppoa tavoitettavuutta □ Jotain muuta, mitä? __________________________ 
 

 
9. Millä tavoin asioitte mieluiten OVV:n kanssa? 
 
□ Puhelimitse 

□ Käymällä toimistolla 

□ Sähköpostitse 

□ Kirjeitse 

□ Jotenkin muuten, miten? ____________________________________ 

 
 
10. Ollaanko teihin riittävän usein yhteydessä OVV:n taholta? 
 
□ Kyllä   □ Ei, perustelu: ______________________________________ 

 
 
11. Minkä kouluarvosanan annatte OVV:n henkilökunnan lähestyttävyydelle?  
 

Kiitettävä            10            9            8            7            6            5               4            Hylätty 
 
 

12. Kuinka tyytyväisiä olette saamaanne asiakaspalveluun kouluarvosana-as-
teikolla? 
 

Kiitettävä            10            9            8            7            6            5               4            Hylätty  
 
 

13. Minkä kouluarvosanan annatte OVV Asuntopalveluiden hinta-laatusuhteelle? 
 

Kiitettävä            10            9            8            7            6            5               4            Hylätty 
 
 

Olkaa hyvä ja arvioikaa alla olevat väittämät asteikolla 5-1, jossa 5 = täysin sa-
maa mieltä ja 1 = täysin eri mieltä. Halutessanne voitte jättää kysymyskohtaisia, 
tarkentavia perusteluita kyselyn lopussa olevaan avoimen palautteen kenttään. 
 
 
 
 

15. Yrityksen toimistotilat ovat siistit ja viihtyisät 
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Täysin samaa mieltä   5             4             3             2             1           Täysin eri mieltä 
 
 

16. Yrityksen tarjoamat palvelut soveltuvat tarpeisiini 
 

Täysin samaa mieltä   5             4             3             2             1           Täysin eri mieltä 
 
 

17. Aukioloajat ovat minulle sopivat 
 

Täysin samaa mieltä   5             4             3             2             1           Täysin eri mieltä 
 
 

18. Saan työntekijöiltä palvelua nopeasti 
 

Täysin samaa mieltä   5             4             3             2             1           Täysin eri mieltä 
 
 

19. Saamani palvelu on asianmukaista ja laadukasta 

 

Täysin samaa mieltä   5             4             3             2             1           Täysin eri mieltä 
 
 
20. Koen oloni tärkeäksi asioidessani OVV Asuntopalveluilla 
 
Täysin samaa mieltä   5             4             3             2             1           Täysin eri mieltä 
 
 
21. Tarpeeni tunnistetaan ja saan yksilöllistä apua 
 
Täysin samaa mieltä   5             4             3             2             1           Täysin eri mieltä 
 
 
22. Koen oloni tervetulleeksi asioidessani OVV:n toimistolla 
 
Täysin samaa mieltä   5             4             3             2             1           Täysin eri mieltä 
 
 
23. Toimisto erottuu katukuvasta ja sinne on helppo tulla 
 
Täysin samaa mieltä   5             4             3             2             1           Täysin eri mieltä 
 
 
24. Saan tarvittaessa lisätietoa minua askarruttaviin kysymyksiin 
 
Täysin samaa mieltä   5             4             3             2             1           Täysin eri mieltä 
 
 
25. Koen nauttivani molemminpuolista luottamusta OVV Asuntopalveluiden kanssa 
asioidessani 
 
Täysin samaa mieltä   5             4             3             2             1           Täysin eri mieltä 
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26. OVV Asuntopalveluiden kanssa saamaan konserniin kuuluu nykyään osinko-
sijoittamiseen keskittyvä rahastoyhtiö Dividend House, joka tarjoaa korkealaa-
tuista salkunhoitoa yksityis- ja ammattisijoittajille, yrityksille sekä instituutioille. 
Oletteko kiinnostuneita asuntosijoittamisesta osana rahastosalkkuanne?  
 

□ Kyllä 

□ En 
 

27. Olisitteko kiinnostunut kuulemaan lisää Dividend Housen tarjonnasta? Mikäli 
vastauksenne on kyllä, kirjaisittehan nimenne ja puhelinnumeronne "kyllä"-vas-
tausvaihtoehdon viereen, jotta Dividend Housen edustaja voi ottaa teihin yh-
teyttä. 
        

□ Ei     □ Kyllä _______________________________ 
 
 

28. Tähän voitte halutessanne kirjata avointa palautetta, risuja ja ruusuja, kehittä-
misideoita tai perusteluja vastauksiinne! Mikäli tila loppuu kesken, voitte kirjata 
vastauksenne sivun toiselle puolelle tai erilliselle paperille. Kiitos paljon vastaa-
miseen käyttämästänne ajasta! 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Avoimen palautteen kenttään tulleet palautteet:  

 

- Hinta-laatusuhteesta ei nykyisin ole tarkkaa tietoa. Ekakertaa asioidessani se oli 

hyvä, mutta se on kai muuttunut maksulliseksi. Siksi en ole sitä käyttänyt lähiaikoina 

vuokratessani asuntoja.  

- Asioidessani OVV:lla oli hyvin luontevaa. Mielestäni vuokralaiselle ja vuokranantajalle 

oltiin avoimia ja kerrottiin asiat perusteellisesti.  

- Kiitos kuluneista vuosista!  

- Jos vuokralainen vaihtuu usein, voisi OVV tulla palkkiollaan vuokranantajaa vastaan.  

- Minulla on ollut onnea saada aina hyviä vuokralaisia. Kiitos!  

- HUOM! Vastausvaihtoehto EOS puuttuu. 

- Kaikki hyvin!  

- Korkea ikäni rajoittaa halujani lisätä asuntoja ja asuntosäästämistäni. Ehkä minun jäl-

keeni perikuntani tarvinnee kokonaispalvelua OVV:lta asuntojen vuokraustoiminnassa 

kaikille asunnoillemme ja uskaltaisimme antaa sen OVV Asuntopalveluille.  

- Koska opiskelijavuokralaiset vaihtuvat usein, tulee OVV:n vuokranvälityspalvelu kal-

liiksi. Hinnoittelussa pitäisi huomioida palvelun toistuvuus paremmin.  

- Nykyvuokralaiset jo 5v, joten en ole ollut asiakas 5v:een. Usea kysymys jää väliin sen 

takia.  

- Hommat hoituivat – mutta yksiöt siirtyneet perillisilleni. 

- Välityshinta kohtuullisemmaksi.  

- Vuokranantajalta peritään nykyisin vuokran suuruinen välityspalkkio: jos ja kun vuok-

ralainen vaihtuu usein, tulee vuokrauksesta hyväntekeväisyyttä (aiemmin välityspalkkio 

perittiin vuokralaiselta). Vuokraan nykyään Tori.fi:n kautta, eikä ole vielä tullut ongel-

mia! 

- Toivoisin tietoa Joensuun tämänhetkisestä vuokramarkkina- ja asuntotilanteesta.  

- En ole asioinut toimistolla, joten en vastannut toimitiloja koskeviin kysymyksiin.  

- Ei ole syytä risutella.  

- Luotettavaa kohtuuhintaista remonttipalvelua (vinkkejä) 

- Olen kokonaisuudessaan hyvin tyytyväinen OVV. Vuokralainen on löytynyt aina lyhy-

essä ajassa. Palvelu on hyvä koska en itse välttämättä halua tavata uusia vuokralaisia.  

- Toivon tehokasta jatkoa toimeksiannoille jatkuvasti!  

- Pidämme yhteyttä, kiitos!  

- Kaikki on sujunut hienosti!  

- Ikkunoiden teippaukset eivät erotu hyvin massasta. 



Liite 3 2 (3) 

Avoimen palautteen kenttä 
 

 

- ☺ 

- Kun henkilö vaihtuu, vuokraustilanteessa voi syntyä väärinkäsitys. Kokemus, joka ei 

aiheuttanut ongelmaa, mutta paniikin kyllä!  

- OVV:n työntekijät ovat erittäin mukavia ja miellyttäviä. Hyvää jatkoa ja työniloa heille.  

- Vähän olen joutunut käyttämään vuokrapalvelua, mutta palvelu on ollut tosi hyvä.  

- En ole käynyt toimistolla vuosiin. Saan asiallista palvelua, se riittää. ☺ 

- Työn iloa ☺  

- OVV Asuntopalvelut toimi erinomaisesti (kiitettävästi) vesivahingon sattuessa (kerros-

talossa) vuonna 2017.  

- Toimiva systeemi!  

- Hinta voisi olla alhaisempi vakioasiakkaille. Vuokrasuhteet nykyään lyhyitä mistä joh-

tuen joutuu toistuvasti maksamaan välityspalkkion (1kk), vuokrasuhteen kesto usein 

vain vuoden tai vähemmän.  

- Iso kiitos henkilökunnalle! 

- Olin etsimässä erästä toista vuokravälitystoimistoa, mutta eteeni osui OVV ja muistin 

radiomainoksen. Kävelin sisään ja sain hyvän ja lämpimän vastaanoton. Nuorekasta 

porukkaa ja homma toimi hyvin. (Olin vuokralle antamassa äitini tyhjää taloa.) Nyt vuo-

den sopimus. Toivottavasti jatko on yhtä hyvä.  

- Siisti, asiantunteva, luottamusta herättävä palvelu. Kiitos!  

- Ruusuja, ruusuja!!  

- Asiointini on satunnaista ja vähäistä ollut – tarpeeni on ollut vähäistä.  

- Kiitos hyvästä palvelusta kuluneena aikana. Yhteistyömme jatkuu!  

- Jatkakaa hyvää ja asiallista asiakaspalvelua! Kiitos!  

- Kiitos hyvästä palvelusta!  

- Asukasvalinnat ovat olleet pääosin onnistuneita. Sopimustekstin muuttaminen halu-

tulla tavalla on hankalaa valmiin sopimuspohjan takia.  

- Olen ollut erittäin tyytyväinen.  

- Onnea opiskeluun, hyvää syksyä!  

- Palvelut riittävät minulle.  

- Erilainen hinnoittelu, jos käyttää palvelua useasti lyhyellä aikaa.  

- Asunnostani en ole saanut toivomaani vuokran määrää!  

- Henkilökunta voisi esittäytyä etu- ja sukunimellä.  

- Kiitos hyvästä ja nopeasta palvelusta.  

- Ruusuja!  

- Ainoa huono asia on liian hinnakas palvelu 
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- Hyvä, jatkakaa samalla tavalla!  

- OVV:n palvelu oli hyvää ja yritteliästä, mutta valitettavasti sopivaa vuokralaista ei hei-

dän kauttaan löytynyt.  

- Asioin OVV:lla, koska se on helppoa, nopeaa ja asukasvalinnat ovat aina onnistuneet. 

Luotettavaa, turvallista. Toivon saman jatkuvan, jos olen asiakkaana.  

- Ei valittamista palvelusta.  

- Olen luopunut asunnoistani alkuvuodesta 2017, joten en enää käytä vuokravälitystä.  

- En ole koskaan käynyt OVV:n toimistolla. Olen asioinut vain puhelimella ja sähköpos-

titse.  

- Hyvä näin 

- Tässä kaikki tarpeellinen 

- Vuokranvälityspalkkio on liian suuri helpoissa kohteissa 

- Ei erikoista. OK! 

- Vastaukseni muodostuvat asiakkaana olemastani ajasta.  

- Välityspalkkion pitäisi olla joustava, jos asunto on esim. helppo ja nopea vuokrata.  

- Mä olen todella, vuosien vuosien kokemuksella just näin tyytyväinen kuin rastitin. Kai-

kesta heille suurkiitos, ei mitään vähennettävää.  

- Tällä hetkellä asiat ovat ihan hyvin.  

- OVV on hankkinut hyviä vuokralaisia. Asunnon myynti ei ole onnistunut.  

- Pidän toispaikkakuntalaisena tärkeänä sitä, että OVV tarkistaisi vuokrattavan asun-

non tarkasti edellisen vuokralaisen jäljiltä.  

- Jos asiakkuus on ollut jo pitkään ja kyseessä sama asunto: välityspalkkio voisi olla 

jatkossa pienempi, koska tiedothan ovat samat. Myös pitkäaikainen asiakkuus on myös 

teidän etu. Samaa mieltä ovat tuttavani jotka asioivat teillä.  

- Tämä positiivinen asiointikokemus on vain Joensuun OVV:n toimistossa.  

- Olen tyytyväinen yhteistyöhön. Suosittelen yritystä muillekin.  

- Palvelu on kallista! Jatkossa mietin, käytänkö enää.  

- Sähköpostilla voi laittaa tietoa.  

- Olen vuokrannut vain kerran asuntoni OVV:n kautta. Palvelu toimi hyvin ja toinen 

vuokralaisista on pysynyt – tosin hänen kämppis on vaihtunut pari kertaa. Ihan hyvä 

palvelu. Käyttäisin uudelleenkin.  

- Monta vuotta, kun viimeksi asioin! En tiedä nykytilannetta.  


